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زواج عىل الصخر

إهداء
ٍ
غامر يف حياتنا .نصيل من أجل بركات عىل
فرح
إىل أحفادنا  -إييل ،وآيب ،وكيت  -أنتم سبب ٍ
حياتكم وعىل عائالتكم املستقبلية .كام نصيل أن حتصدوا أنتم وجيلكم البذرة التي نزرعها
اليوم من خالل هذا الكتاب ومن خالل خدمتنا للزواج واملتزوجني.

متميز أيض ًا .أشجع كل زوجني عىل قراءته وتطبيق
ومنهج
رائع،
زواج عىل الصخر هو
ٌ
ٌ
كتاب ٌ
ٌ
تعاليمه يف حياهتام .أصيل أن يستخدم الله هذه الصفحات يف وضع زواجكام عىل الطريق
الصحيح ،ويف تثبيته عىل صخر الدهور الكامل صنيعه يسوع املسيح.
القس الدكتور .سامح موريس

راعي الكنيسة اإلنجيلية بقرص الدوبارة

إن كتاب زواج عىل الصخر كتاب رائع لك لتقرأه وتتبع إرشاداته لو كنت غري متيقن
زواج حي (ومن ال يرغب
ومتشكك حول الكيفية التي ميكنك هبا أن تدخل يف أو حتافظ عىل
ٍ
يف هذا!) .يتحدث جيمي وكارين إيفانز يف هذا الكتاب بشكل شخيص وقريب عن بعض
أهم وأحيانا أصعب املواجهات يف احلياة .مضمون الكتاب خربة صخرية صلبة مبنية عىل
مبادئ الكتاب املقدس.

بوب بافورد

مؤلفHalftime and Finishing Well Foundation, Leadership Network :

ربا مرج ًعا خلدمة املتزوجني! الوضوح والدعابة
لقد كتب جيمي وكارين إيفانز كتا ًبا يعت ً
الذان يتحدثان هبام عن كل القضايا املرتبطة بالزواج يساعدان عىل حل اللغز الذي يشغل
ويستعيص عىل الكثري من األزواج اليوم .كراعية مسئولية يف كنيسة «عهد احلياة الزوجية»
يف داالس ،ال نرشح أنا وزوجي أي كتاب آخر قبل هذا الكتاب كدليل إرشادي متكامل
للعالقة الزوجية الصحيحة.
إميي دوكري

إن خدمة جيمي وكارين إيفانز املثمرة ،وال سيام يف جمال رعاية ودعم الزواج الصحيح يف
ٍ
ٍ
كبرية من األزواج والزوجات ،هي نتيجة حلقيقتني واضحتني :إن كل منهام يتحىل
أعداد
حياة
بزواج ناجح .جيمي وكارن مها جتسيد لنوعية
بشخصية ناجحة ،وأهنام زوجان يتمتعان
ٍ
العالقة التي يعلامن عنها والتي تتفق مع وصايا الله .بدون تردد ،أزيك هذا الكتاب ومؤلفاه.
د .جاك هيفورد

رئيس كنائس «فورسكوير الدولية»

راعية يف كنيسة «ماريد اليف كوفنانت»

يف داالس ،تكساس

رئيس جامعة وكلية الهوت «كينجز كوليج»

الراعي املؤسس لكنيسة «أون ذا واي»

إن كتاب زواج عىل الصخر يتميز بأنه عميق وشخيص ،كام أنه رصيح وكتايب ومساعد
ومشجع ،إنه كتاب رائع .سواء كانت زجياتنا سعيدة للغاية أو تتعرض للمشاكل ،لقد كتب
جيمي وكارين خالصة خرباهتام ومنحانا مرج ًعا ثر ًيا حافال باألشياء التي ميكنها أن تفيدنا.

ريا.
يف ثقافتنا ذات األصول الالتينية ،نحن معروفون بأننا نقدر اإلميان واالجتهاد والعائلة كث ً
ولكن ذوي األصول الالتينية ،مثلهم مثل الرجال والنساء يف مجيع الثقافات األخرى ،يف العادة
يكونون متشككني يف الكيفية التي ميكنهم هبا أن ينجحوا يف أهم العالقات اإلنسانية .أنا
أرشح كتاب زواج عىل الصخر للقراءة لكل من يرغب يف تنمية قدرته عىل التواصل مع رشيك
حياته ،ولكل من يرغب يف تسديد احتياجاته (حتى اجلنسية) .قالوا أن الزواج ميكنه أن يكون
شكرا للقس جيمي إيفانز ولزوجته كارين ألهنام
ربا عىل األرض.
سام ًءا مصغرة ،أو جحيماً مك ً
ً
كتبا هذا الكتاب الذي ال يعطينا فقط بعض النصائح احلكيمة وامللهمة ولكنه يقودنا للصخرة-
والذي ال يريدنا فقط أن نتمتع ببعض الفرح يف زواجنا ،بل أن منتيلء بسعادة زوجية غامرة!

أووس جيننس

مؤلفThe Call, Long Journey Home, and Time for Truth :

د .خوان هرينانديز

مؤلفThe New American Pioneers :

عضو برملاين سابق يف أثناء رئاسة الرئيس املكسييك فينسنت فوكس
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مقدمة
ظللت (أنا جيمي) أجلس خلفها طوال العام الدرايس الثاين يف الكلية يف حمارضة مادة األحياء،
ريا،
مفكرا كم هي مجيلة ،ومتسائال يف الوقت ذاته إن كانت ستوافق عىل اخلروج برفقتي .أخ ً
ً
ويف هناية شهر مايو استجمعت شجاعتي ألسأهلا أن ترافقين للذهاب إىل حفل موسيقي
لفريق ( .)Three Dog Nightوعىل الرغم من أنين ظللت أخطط هلذا ألكرث من شهر ،إال
أنين انتظرت بتوتر حتى صباح يوم تلك احلفلة املوسيقية ألطلب منها مرافقتي .وعىل الرغم
من اتصايل املتأخر هبا ،إال أهنا قبلت -وحدث ما حدث بعد ذلك.

بعد ثالث سنوات من التعارف املكثف ،والذي شابته بعض املشاكل أحيانا ،تم زواجنا .يف
سن التاسعة عرش من العمر مل ميلك أ ًيا منا حتى فكرة بسيطة عن املهارات التي نحتاجها
لننجح يف زواجنا .إال أننا كنا نعرف أننا نحب بعضنا ،وأننا ُمرصان عىل االستمرار يف احلياة
م ًعا .مل نعرف إال القليل عن املخاطر التي كنا مزمعني أن نواجهها.
أفضل وصف ميكنين أن أقوله عن السنوات اخلمس األوىل من زواجنا أهنا كانت مليئة مبحاوالت
مستميتة من شخصني ظامنئ ألن يرويا عطشهام يف صحراء قاحلة .ومثلام يفعل أي اثنني ،تزوجنا
بعضنا البعض ألن كل منا ظن أن اآلخر قادر عىل تسديد احتياجاته وإشباع رغباته .وعىل الرغم
من أننا مل ننجح بشكل كامل ومسامل يف توصيل مودتنا لبعضنا ،إال أننا كنا نؤمن أن أية مشاكل
سنمر هبا سيمكننا أن نحلها فقط لو تزوجنا .لذا فقد قفزنا من يسء إىل أسوأ وتزوجنا.

ونتيجة لالستعداد الضئيل الذي قمنا به قبل الزواج ،فبعد مخس سنوات من اجلهل الشامل
ومن عدم النضج ،وجدنا أن احلب قد نضب من وعائينا .كنا يف كل عام نقاتل برضاوة أشد،
ًَ
وتشويشا مع كل مشاجرة .ومع هذا فقد بدأت أحلك اللحظات حني أصبح
يأسا
ونصبح أكرث ً
كل منا مقتن ًعا أننا قد ارتكبنا غلطة .لو كنا فقط قد اخرتنا الشخص الصحيح لنتزوج منه ،ملا
كنا نعاين من كل هذه املشكالت اآلن -أو هذا ما ظنناه.
كنت أود أن أقول أن هذا «االختبار» هو ما حدث يف حياتنا قبل أن نصبح مؤمنني باملسيح.
ولكن كالنا كان لألسف مؤم ًنا ملتز ًما ،ولكننا مل نتعلم كيفية التعامل مع أكرث العالقات
أمهية يف حياة اإلنسان عىل األرض .كنا ضحايا ملجتمع يطالب بسنوات طويلة من اإلعداد
تقريبا ولكنه ال يطالبنا بأي إعداد حقيقي لواحد من أهم مرشوعات
ملامرسة مجيع املهن
ً
احلياة وأكرثها حساسية :الزواج.
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مقدمة

كنا نذهب للكنيسة كل أحد ،وكنا نؤمن بالكتاب املقدس بكل قلوبنا .ولكننا كنا ننطلق
بقوة نحو أهنيار يف زواجنا .وحدثت العقبة األخرية التي واجهناها عىل طريق االنحدار
تقريبا بشأن نفس األزمات القدمية املرتبطة
يف زاوجنا ،حني كنا نتشاجر للمرة اخلمسامئة
ً
بإحتياجاتنا الغري مسددة ،وبإحباطاتنا الغاضبة.

أنا وكارين ،كنت دو ًما أعرث عىل طريقة ألجعل األمر يبدو أنه خطؤها .ولكن يف تلك الليلة
شعرت بأنين حتت تأثري حقيقة أنين مل أكن أعرف كيف جيب أن يترصف الزوج .كان هذا
اإلدراك يتناقض بشكل صارخ مع الكربياء الصارخ والتعصب لذايت ،واللذان كانا مييزان
حيايت حتى هذه اللحظة.

وبغضب وأ ٍ
ٍ
صارخا:
مل وعنف ،أرشت بأصبعي املرتعش حلجرة نومنا
ريا قفزت عىل قدمي،
ً
وأخ ً
«هيا ،امجعي أغراضك ،واخرجي من هذا البيت ومن حيايت!»

ََ
اس ِميَ ،ف ُه َو ُي َع ِّل ُم ُك ْم ُكلَّ شيَ ْ ٍءَ ،و ُي َذ ِّك ُر ُك ْم
وح ا ْلق ُُد ُس ،ا َّل ِذي َسيرُ ْ ِس ُل ُه ُ
الر ُ
اآلب بِ ْ
«وأ َّما المْ ُ َع ِّزيُّ ،
بِ ُكلِّ َما ُق ْل ُت ُه َل ُك ْم ».يوحنا 26 :14

كانت كارين تتهمين باستمرار بأنين ال أحبها بالقدر الذي أحب به وظيفتي وبأنين ال أسدد
احتياجاهتا.

بينام ركضت كارين باكية نحو الغرفة ،جلست عىل الكريس حمد ًقا يف شاشة التليفزيون
السوداء ،وكأن شي ًئا مل حيدث ،وكأنين مل أكن ألعبأ لو حدث أي يشء .يف احلقيقة كان قلبي
قادرا عىل احتامل املزيد من الرصاع
ممز ًقا يف داخيل .مل أكن أريدها أن ترحل ،ولكنين مل أعد ً
واجلدال يف حال بقائها .كانت تلك واحدة من أحلك األوقات ع ّ
ىل يف احلياة ،وبدون أدىن
شك ،كانت أحلك نقطة وصلنا هلا يف زواجنا.
مفكرا يف خيارايت ،كانت
بينام كنت أتعاىف من هذه املشاجرة العنيفة يف حجرة املعيشة
ً
كارين تبيك يف غرفة النوم .كانت تشعر بنفس مشاعري .كانت حتبين بعمق ،وكانت جتل
الكثري من ذكريات حياتنا م ًعا ،ولكنها مل تكن قد فقدت فقط الكثري من احرتامها يل ،ولكن
أيضا الكثري من اهتاممها بشخيص.
ً

بدأت أفكر فيام ميكن أن أفعله وفيام ميكنها هي أن تفعله يف حال انفصالنا .وكلام فكرت
أكرث كلام تأملت أكرث .مل ُأرد أن أفقدها ،ولكين مل أعرف كيف ميكنين أن أحتفظ هبا .حلسن
احلظ حدث أمران ساعدا عىل شفاء واسرتداد زواجنا:

لقد انكرست ،ألول مرة يف التاريخ .ألول مرة يف عالقتنا عرفت أنين كنت مخُ ط ًئا ورأيت كم
ين .لقد متكنت من رؤية
زوجا سي ًئا .كان األمر وكأن
قشور قد سقطت من عىل عي ّ
كنت ً
ٌ
ً
ومتسلطا.
نفيس عىل حقيقتها ،كنت رجال أنانيا
أيضا تواضعت واعرتفت بضعفي واحتياجي ملعونة الله.
وألول مرة ً

راغبا يف قبول املسئولية عن أية مشكلة يف زواجنا .حني كنا نتشاجر
لسنوات طويلة مل أكن ً
14

شاهدا يتحدث عن
وبينام بدأت احلقيقة املتعلقة مبشاكلنا يف التغلغل إىل قلبي ،تذكرت
ً
الروح القدس ،كنت قد قرأته منذ عدة أسابيع.

وبنفس الوضوح الذي بدأت به ضعفايت تتجىل يل يف تلك الليلة ،حتدث الرب إىل قلبي بأنه هو
ٌ
حارض يف حيايت ليعلمين
احلل .ومن خالل تذكري الروح القدس يل هبذه اآلية ،بدأت أدرك أنه
كل يشء.
ظلت هاتان الكلمتان كل يشء ترتددان يف ذهين حتى دخلتا ألعامقي يف النهاية .لو كان
الروح القدس قد ُأرسل ليعلمين كل يشء ،فال شك أنه ميكنه أن يعلمين كيف أسلك كزوج!

وثانيا ،قبلت خدمته التعليمية يل .باإلميان طلبت من الروح
وهكذا ،تلقيت أوال اإلعالنً ،
القدس أن يعلمين كيف أحيا كزوج .وبينام كنت مبفردي يف غرفة املعيشة نزلت من عىل
ركبتي.
الكريس وجثوت عىل
َّ

مهست وأنا أشعر بالضغط حتت وطأة مشاعري املتأملة« :يا روح الله ،لقد قال يسوع أنه
زوجا صا ً
حلا ،ألين ال
أرسلك ليك تعلم أتباعه كل يشء ،وأنا أسألك أن تعلمين كيف أكون ً
أحدا مل يعلمين كيف أفعل هذا من قبل .أرجوك ساعدين أن
أعرف كيف أفعل هذا ،وألن ً
جدا عىل كل ما فعلته وتسبب يف تدمري زواجنا
أتعلم أن أحب كارين كام جيب .أنا آسف ً
ويف تدمري كارين .أرجوك ساحمين ،أرجوك ساعدين .يف اسم املسيح .آمني».

بينام قمت وجلست عىل الكريس مرة أخرى ،علمت أن شي ًئا ما قد بدأ حيدث يف داخيل.
مل تكن خربة جميدة «غربية» أو مثرية ،ولكن ال شك أن شي ًئا قد بدأ يف احلدوث بداخيل .مل
أيضا كنت مستعد لالعرتاف
أكن فقط قد بدأت يف إدراك كم كنت خمط ًئا يف زواجنا ولكين ً
بخطئي .تلك كانت معجزة!
بدأ الله يف تلك الليلة عمله لالتيان باحلق واالتضاع إىل قلبي ،ليك ُي ِع َّدين ألعرف ما كان عىل
وشك أن يعلمين إياه.
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حمتويات هذا الكتاب هي نتيجة ما أرانا الله إياه  -كارين وأنا  -عن الزواج .يف تلك العملية
التعليمية الروحية ،شفى الله زواجنا ووهبنا حمبة لبعضنا البعض جتاوزت كل ما عرفناه أو
ختيلناه من قبل .واليوم وبعد مرور أكرث من  20سنة عىل زواجنا ،لسنا فقط غارقني يف احلب،
أيضا نعرف كيف نستمر عىل تلك احلال .لقد تعلمنا كيف نسدد احتياجات بعضنا
ولكننا ً
البعض بينام نسري عرب مواسم احلياة وحتدياهتا املختلفة.

وفيام يبدو أنه تطور معجزي لألحداث ،أصبحت أرعى اليوم كنيسة تضم أكرث من مثانية
آالف عضو .بدأت أخدم يف كنيسة ترينتي فيلوشيب يف أماريلو بتكساس يف عام 1983
كمشري متخصص يف الزواج .ومنذ ذلك احلني قدمت املشورة والتعليم يف مؤمترات عن الزواج
ويف كتب ويف موارد مسموعة ومرئية آلالف األزواج ،واألفراد الطالبني املعونة ،وكذلك من
خالل خدمتنا الدولية .لقد رشفنا الله أنا وكارين مبساعدة الكثريين من األفراد واألزواج
والزوجات عىل النجاح يف زجياهتم.

نحن مكرسون ملساعدة الناس عىل بناء زجيات قوية وسليمة .م ًعا نحن نقوم بتقديم برنامج
تليفزيوين يعرض عىل املستوى القومي باسم «الزواج اليوم» .كام أننا أسسنا خدمة للزواج
مقرها يف داالس بوالية تكساس ،وحتمل نفس االسم .لقد باركنا الله بفرصة مشاركة الكثريين
باحلقائق الرائعة التي تعلمناها واختربناها.

اهلدف من هذا الكتاب أن يكون أداة تساعدك وتشجعك يف زواجك .أصيل أن يباركك الله
قادرا عىل التمتع
من خالل ما ستقرؤه ،وأصيل أن جتد مشيئة الله الكاملة حلياتك ،وأن تكون ً
متزوجا ،أو منفصال عن رشيكك ،أو مطلقًا ،أو
بإرادته يف عالقة آمنة ومشبعة ،سواء كنت
ً
أرمال ،أو غري متزوج.

لتسهيل العملية التعليمية ولتحقيق أهداف هذا الكتاب ،أخرتت أن أكتبه بأسلوب سلس،
وشخيص ،ويساعد عىل توغل القاريء فيه .أصيل أن تتمكن احلقائق املعلنة من خالل هذه
القصص واخلربات ،من اخرتق روحك ،وتشجيع قلبك ،وإنارة ذهنك.
جيمي إيفانز

* * *

إن وصف جيمي لفرتة توددنا حتى زواجنا بالغ الدقة -إال أنه بالغ اللطف فيام يتعلق بأنه ركز
أيضا
أكرث عىل ضعفاته هو وليس عىل ضعفايت .أنا (كارين) كانت يل حصتي من املشكالت ً
ً
ربا بقدر ما كنت أنا ممتلئة بعدم األمان واملناورة.
مثله متا ًما .فبقدر ما كان هو
متسلطا ومتك ً
حني كان يضغط ع َّ
يل ،كنت أرد -عادة هبدوء ،ولكن بقوة وبنفس قدر التدمري .كنت ملتوية
ذهنيا للغاية ،وممتلئة بإحساس عميق بعدم األمان .مل أكن أصدق أن جيمي بالفعل حيبين ،وبكل
ً
تأكيد مل أمتكن أن أصدق أن الله حيبين .كنت كرهية وال أستحق أي يشء أفضل يف احلياة.

يف الليلة التي اهنار فيها عاملنا علينا ،ركضت حلجرتنا وألقيت بنفيس عىل الرسير يف اهنيار.
مكسورا .مل يعد جيمي يريدنا أو يريد استمرار زواجنا (أو هذا ما كنت أعتقده)،
كان قلبي
ً
لقد انتهت حيايت .ومل أعرف أنه بينام كنت أسكب قلبي املكسور لله ،كان هو يتعامل مع
جيمي يف احلجرة املجاورة.

جدا أحبها فيه ،ولكين
لقد طلبت من الله لسنوات أن يغري جيمي .كانت هناك أشياء كثرية ً
مل أحب اجلدال ،وال اإلهتامات ،وال اإلحباطات .مشاعر احلب والعاطفة التي كنت أكنها له
يو ًما ماتت -قتلتها مشاعر الغضب ،والضيق ،واألمل العميق التي احتملتها لسنوات.
حني أيت جيمي ليعتذر يل ،بعد أن طلب مين الرحيل ،كانت تلك أول مرة يعتذر فيها يل منذ
أيضا بالشك يف احتامل أن
سبعة سنوات مرت عىل عالقتنا .شعرت باملفاجأة ولكين شعرت ً
يكون أي تغي ٍ
حقيقي قد حدث لقلبه.
ري
ٍ
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حقيقيا يف حياة جيمي .كان أكرث لطفًا
ريا
بينام بدأت األيام واألسابيع متر ،بدأت أرى تغي ً
ً
وأكرث رقة نحوي ومل يعد يتفوه بكلامت غاضبة أو جارحة تؤذيين .وقليال بقليل بدأت شعلة
العاطفة واحلب تضطرم يف قلبينا .كان الله قد بدأ املعجزة وبدأنا نقع يف حب بعضنا مرة
أخرى.
مبكرا لقضاء بعض الوقت مع الرب ،وبينام كنت أقرأ الكتاب املقدس
كنت أهنض كل يوم
ً
كان الله يريين من خالل الكلمة مقدار حمبته يل ويساعدين عىل رؤية ذايت بعينيه .صدقوين-
كان يراين بطريقة خمتلفة متا ًما عن الطريقة التي أرى هبا ذايت .وبدأت مشاعر عدم األمان
وعدم االستحقاق التي تسيطر ع َّ
يل يف الذوبان .كان الله يشفي قلبي وذهين.

كانت مشكاليت خمتلفة عن مشكالت جيمي ،ولكن نفس الروح القدس هو الذي كان
أحرارا .حدث هذا منذ  30عا ًما مضت ،وحني أفكر فيه اآلن يصعب عيل
يشفينا ويطلقنا
ً
جدا -ونفتخر ببعضنا
أن أصدق كيف كانت حال كل منا آنذاك .نحن غارقان يف حب بعضنا ً
ونحرتم بعضنا -كام أننا نشكر الله عىل أننا الزلنا م ًعا وعىل أننا قد عملنا معه عىل عبور
األوقات الصعبة.

الزلت أقىض وقت خلويت الشخصية كل صباح .مل نكن لنصبح يف احلال التي نحن عليها اليوم
ما مل نجعل هذا األمر أولوية .هذا الوقت يف حمرض الروح القدس كل صباح هو املوضع
لم هبذا.
الذي تأيت منه القوة احلقيقية ،وأنا وجيمي عىل ِع ٍ

رمبا تشعر بأن موقفك أصبح يف احلضيض -وبأنه مل يعد هناك حب يف داخلكام لبعض وال
قادر
رغبة يف االستمرار م ًعا .نحن نتفهم تلك املشاعر ألننا مررنا هبا ،ولكن صدقين -الله ٌ
عىل أن يفعل املستحيل .لو خضعت له وسمحت له بأن يكون الطرف الثالث يف زواجكام،
جدا من كل ختيالتك التي ظننت أهنا ممكنة .هذه صالتنا من أجلك
فسيفاجئك وسيفعل أكرث ً
بينام تقرأ هذا الكتاب.
كارين إيفانز
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أهم قضية يف موضوع الزواج
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العثور عىل الصخرة
ألنهَّ ُ م َكانُوا َيشرْ َ ُبونَ ِم ْن َص ْخر ٍة ُر ِ
َ
الص ْخ َر ُة َكان ِ
يح.
وح َّي ٍة تَابِ َع ِت ِه ْمَ ،و َّ
َت المْ َ ِس َ
َ
ْ
كورنثوس األوىل 4 :10

يم ِم َن ا ْل ِع ِ
َوفيِ ا ْل َي ْو ِم َ
ش َأ َح ٌد َف ْل ُي ْق ِبلْ إِليَ َّ
األ ِخ ِ
وع َونَا َدى ِق ِائ ً
يد َو َق َ
ال«:إِنْ َع ِط َ
ف َي ُس ُ
ري ا ْل َع ِظ ِ
ار َم ٍ
َو َيشرْ َْبَ .م ْن آ َم َن بيِ َ ،كماَ َق َ
اء َح ٍّي».
ال ا ْل ِك َت ُ
اب ،تجَ ْ ِري ِم ْن َب ْط ِن ِه َأنهْ َ ُ
يوحنا 38 -37 :7

ُوعَ ،و َم ْن ُي ِ
وعَ :
َفق َ
ؤْم ْن بيِ َف َ
«أنَا ُه َو ُخ ْب ُز الحْ َ َي ِاةَ .م ْن ُي ْق ِبلْ إِليَ َّ َف َ
ال َي ْع َط ُ
ش َأ َب ًدا».
ال يجَ ُ
َال لهَ ُ ْم َي ُس ُ
يوحنا 35 :6

إن أهم شواهد كتابية ستقرأها يف هذا الكتاب هي تلك املذكورة أعاله .للوهلة األوىل قد
تبدو تلك الشواهد غري ذات صلة باملوضوع بالنسبة لزوجني يبحثان عن إجابات ألسئلة
ٍ
ٍ
رشيك
لشخص غري متزوج يشعر بالوحدة ويبحث عن
تراودمها بشأن عالقتهام أو بالنسبة
حلياته ،ولكن يف الواقع تلك اآليات ال تقدر بثمن ألولئك مجي ًعا.
إن أهم معلومات ستقرأها عىل اإلطالق يف هذا الكتاب – أو يف أي كتاب آخر -بشأن النجاح
والشبع يف الزواج موجودة يف هذا الفصل .أال أبدو شديد الثقة من كلاميت تلك؟ حس ًنا...
ميكنك أن تكون أنت احلكم لتؤكد إن كنت عىل صواب أو عىل خطأ .فقط أسدي يل ولذاتك
واحدا :لو مل تقرأ أو تتذكر أي يشء آخر يف هذا الكتاب ،أرجوك اقرأ وتذكر
معرو ًفا
ً
املعلومات الواردة يف هذا الفصل.

دعين أبدأ بأن أسألك سؤاال ،وأرجو منك أن تفكر وأن تكون صاد ًقا يف إجابتك :من هو الذي
يسدد أعمق احتياجاتك؟ بكلامت أخرى ،من هو الذي تعتمد عليه يف حياتك اليومية بأقىص
طالبا تسديد أعمق احتياجاتك؟
قدر ،ومن هو الذي تلجأ له ً

فصل 1

العثور عىل الصخرة

ُ
عرف لك معىن «أعمق احتياجاتك» ،وأعطيك قامئة بأكرث
قبل أن جتيب عىل السؤال دعين أ ِّ
املوارد الشائعة لتسديد تلك االحتياجات .بعد هذا سيكون من السهل عليك أن ترى ما
أريدك أن تراه.
عىل الرغم من أن كل شخص لديه جماالت حمددة لرغباته أو تفضيالت معينة مهمة بالنسبة له
أو هلا وقد ال تكون كذلك بالنسبة لشخص آخر ،إال أننا مجي ًعا لدينا احتياجات مشرتكة .هذه
االحتياجات املشرتكة هي «االحتياجات العميقة -الرضورية» أنا ال أحتدث عن االحتياجات
اجلسدية مثل الطعام أو األكسوجني أو النوم ،ولكين أحتدث عن االحتياجات األسمي من
االحتياجات البدنية والتي تتعلق بالقلب والنفس .والتوق الشديد الذي ميأل كل إنسان
لتسديد تلك االحتياجات حقيقي وواقعي بنفس درجة الرغبة الداخلية األكيدة داخل كل
منا لتناول الطعام.

هناك أربعة احتياجات أساسية يشعر البرش بدافع غريزي إلشباعها طوال حياهتم وهي:

 .1القبول  -أن تعرف أنك حمبوب من األخرين وأهنم حيتاجون إليك.
 .2اهلوية  -أن تعرف أنك ذو أمهية شخصية وأنك شخص فريد.

 .3األمان  -معرفة أنك يف ظل محاية جيدة وأن احتياجاتك مسددة.

سببا حتيا من أجله .يف حالة املؤمنني باملسيح يعين هذا معرفة أن
 .4اهلدف  -معرفة أن لديك ً
الله لديه خطة حلياتك.

واعيا لألمر أم ال ،هذه االحتياجات هي التي ظلت تدفعك وحتركك طوال
سواء كنت
ً
حياتك .نحن مجي ًعا نُدفع بصورة أو بأخرى يف احلياة للوصول لطرق ميكننا هبا تسديد تلك
االحتياجات .والدافع الوجداين الذي حيركنا لتسديد تلك االحتياجات له نفس القوة التي
ميتلكها اجلوع علينا حني حيركنا لنبحث عن طعا ٍم ٍ
جيد منأل به معدتنا لنسد جوعنا.
ٌ
عميقة وليست جمرد رغبات.
احتياجات
هذه االحتياجات
ٌ

شيوعا واستخدا ًما من قبل الناس لتسديد احتياجاهتم
واآلن دعين أعطيك قامئة باملوارد األكرث
ً
العميقة تلك ،ولكنها قد ال تتخذ نفس الرتتيب لكل إنسان:

 .1ذاتك
 .2رشيك احلياة
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 .3األصدقاء
 .4األطفال
 .5املوظفون  /أو العمل ،أو الوظيفة ،أو املهنة
 .6الكنائس والرعاة
 .7الوالدان
 .8الله
 .9املال  /املمتلكات املادية
 .10خليط من اثنني أو أكرث من تلك األمور

بعد أن تقرأ تلك القامئة بعناية وبعد أن تفكر بجدية يف تلك األمور ،حاول أن جتيب بصدق
عىل السؤال الذي طرحته عليك يف البداية.

من يسدد أعمق احتياجاتك؟

يف حياتك اليومية من هو أو ما هو الذي تلجأ له أوال وبشكل أكرب لتسديد احتياجاتك
للقبول ،واهلوية ،واألمان ،واهلدف؟
يف الغالب لقد أدركت أن اإلجابة الصحيحة هي يشء مثل« :أنا أطلب الله أوال لتسديد
احتياجايت العميقة أكرث من أي شخص أو أي يشء آخر».
ولكن احلقيقة هي أن أغلب الناس ال ميكنهم أن جييبوا هذا اإلجابة لو حتلوا باألمانة ،وهذا
هو جذر مشكالهتم.

السبب الكامن وراء هذا األمر بسيط .أغلب الناس ال يأتون عىل اإلطالق للمسيح ليطلبوا
لحة يف الزواج أو
منه تسديد أعمق احتياجاهتم ،ولذا ال جيدون ما يبحثون عنه بصورة ُم َّ
يف احلياة .الشاهد الكتايب املذكور يف أول هذا الفصل خيربنا بأن يسوع لديه القدرة عىل أن
يقدم لنا رشا ًبا وطعا ًما ميكنهام تسديد احتياجاتنا العميقة؛ وبأنه يدعونا لنأيت له لنخترب الشبع
ٍ
كامل لو فعلنا هذا.
بشبع
احلقيقي؛ وبأنه يعدنا
ٍ

احلقيقة هي أن الله عندما خلق البرش ،صمم فراغ عىل «شكل وحجم يسوع» تنبع منه كل
ٍ
إنسان أو ألي يشء آخر عىل األرض أن يسدد
تلك االحتياجات العميقة .وهلذا ال ميكن ألي
هذه االحتياجات إال يسوع .هذه االحتياجات قد تم تصميمها ليك تقودك للوحيد الذي
قصده الله ليكملك كشخص.
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لسوء احلظ خيتار أغلب الناس أن حياولوا حتقيق الشبع الداخيل عرب «طريقة أرسع وأضمن»،
ٍ
ألحد أن يفعلها إال
فيتزوجون متوقعني من رشيك حياهتم أن يفعل هلم األمور التي ال ميكن
يسوع .أو رمبا يكون الطفل قد متت تربيته بطريقة جتعله ينظر ألبويه بحثًا عن كل يشء.
يف بعض األحيان يقوم املراهقون – ال سيام الفتيات -بصورة متعمدة بارتكاب خطأ جيعلهم
يلدون أطفاال معتقدين أهنم آنذاك سيحظون مبن حيبهم .بينام ينتقل آخرون من وظيفة
لوظيفة ومن مكان ملكان باحثني عن حتقيق أعىل لذواهتم ،ولكن هذه كلها انحرافات ال
أبدا.
تقود إىل الشبع احلقيقي ً

أول يشء جيب أن تفهمه لتتمكن من إنجاح زواجك هو هذه احلقيقة البسيطة :ال ميكن ألي
ٍ
إنسان أن يسدد احتياجاتك احلقيقية العميقة .الله وحده هو القادر عىل هذا .بالطبع لو كنت
تمماً مشيئة الله ،ميكنك أن جتد من يشجعك ،أو من يكون اإلناء الذي يستخدمه الله
حتيا ُم ِّ
ليساعدك عىل اختبار احلب بطريقة حقيقية .ولكن رغم هذا فحتى أكرث األشخاص روحانية
برش ٍ
جدا من الثقة يف شخص
عىل األرض هو ٌ
ريا ً
قدرا كب ً
فان ،ولذا فسيظل حمدو ًدا .حني تضع ً
ما ،ففي العادة ستصاب باإلحباط ،ويف بعض األحيان قد تصاب بكارثة!

تنتهي الكثري من الزجيات بخيبة أمل كبرية ،أو مبا هو أسوأ ،الطالق ،وذلك ألن الطرفني دخال
ٍ
طرف يتوقع
العالقة بتوقعات غري واقعية ،وليس ألهنام رشيران أو عدميا مسئوالن .فكل
أن يقوم الطرف اآلخر بتسديد احتياجاته العميقة .وحني يدركان أن هذا مل يتحقق ،تبدأ
املشكالت احلقيقية.

حني ال يسمح أي مؤمن باملسيح لله بأن يسدد احتياجاته أو احتياجاهتا العميقة ،فعادة ما
ينقل هذا الشخص توقعاته بشكل أوتوماتييك ألقرب الناس له أو ألقرب املوارد املتاحة له،
أو للشخص الذي يعقد عليه أكرب اآلمال .وبالنسبة ألغلب الناس يكون رشيك احلياة هو
لشخص ٍ
ٍ
آخر
هذا الشخص .وحني يتم نقل التوقعات بتسديد االحتياجات العميقة من الله
ٍ
مشكالت رئيسية:
تن ُتج ثالث

 .1ستكون دو ًما حمبط من النتائج ،بغض النظر عن سري األمور بشكل جيد من عدمه.
بنجاح.
 .2ستفتقراملواردالداخليةالتيحتتاجهالتحباآلخرينبالطريقةالواجبة،ولتواجهاحلياة
ٍ
تقريبا ستشعر باألمل واإلهانة يف هناية املطاف من الشخص الذي استثمرت
 .3بشكل دائم
ً
كل ثقتك فيه ،ألن هذا الشخص ال ميكنه أن يسدد احتياجاتك العميقة.
يف بعض األحيان يكون رد الفعل احلادث نحو هذه األمور هو نوع من اإلحباط الكامن
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والذي ميكن السيطرة عليه .يف أغلب األحيان يكون الغضب اخلارجي هو رد الفعل
املدمر .ختربنا كلمة الله مبا ميكننا أن نتوقعه لو سقطنا يف فخ الثقة يف أي شخص أو أي
يشء غريه هو لتسديد هذه االحتياجات التي زرعها هو يف داخلنا لتقودنا إليه.
َالمْ ُ َّت ِك ُل َعلىَ َق ْل ِب ِه ُه َو َج ِ
اه ٌل ( ...أمثال )26 :28

إلن َْس ِ
الر ُج ُل ا َّل ِذي َي َّت ِك ُل َعلىَ ا ِ
اعه(ُ .إرميا )5 :17
َم ْل ُع ٌ
انَ ،ويجَ ْ َع ُل ا ْل َبشرَ َ ِذ َر َ
ون َّ
َم ْن َي َّت ِك ُل َعلىَ ِغ َنا ُه َي ْسق ْ
ُط ( ...أمثال )28 :11
قارن بني هذه التحذيرات وبني الوعود املقدمة ألولئك الذي يثقون بالله.

ِ
ِ
وس ٍة
ُم َب َ
الر ُّب ُم َّت َك َل ُهَ ،ف ِإن َُّه َي ُكونُ َكشَ َج َر ٍة َم ْغ ُر َ
الر ِّبَ ،و َكانَ َّ
الر ُج ُل ا َّلذي َي َّتك ُل َعلىَ َّ
ار ٌك َّ
َعلىَ ِم َي ٍاهَ ،و َعلىَ نهَ ْ ٍر تمَ ُ ُّد ُأ ُصولهَ َ اَ ،و َ
ال ت ََرى إِ َذا َجا َء الحْ َ ُّرَ ،و َي ُكونُ َو َر ُق َها َأ ْخضرَ َ َ ،وفيِ
إلثمْ َ ِ
افَ ،و َ
َس َن ِة ا ْلق َْح ِط َ
ال تخَ َ ُ
ف َع ِن ا ِ
ار( .إرميا )8 -7 :17
ال ت َُك ُّ
الر ِّب ِمث ُْل َج َب ِل ِص ْه َي ْونَ  ،ا َّل ِذي َ
الد ْه ِر.
ال َي َت َز ْع َز ُعَ ،بلْ َي ْس ُك ُن إِلىَ َّ
َالمْ ُ َت َو ِّك ُلونَ َعلىَ َّ
(مزمور )1 :125
ِ
الر ِّب ُي ْر َف ُع( .أمثال )25 :29
المْ ُ َّتك ُل َعلىَ َّ

يف التمييز بني الثقة يف الناس ،أو األشياء أو الله ،لتسديد احتياجاتنا العميقة ،هناك بعض
الفوارق التي جيب توضيحها .التباينات بالغة الوضوح ،وال ميكن أن نُخطئ فيها.

عواقب الثقة يف الناس أو األشياء ،أو يف الله

حني تثق يف الناس أو األشياء:

•

•
•
•

يكون أمانك الداخيل معتمد عىل شخص أو عىل يشء ال ميكنك التنبؤ به أو التحكم فيه،
كام أنه يتسم مبحدودية موادره يف مواجهة احتياجاتك.
قدرتك عىل العطاء تعتمد عىل قدرتك عىل األخذ من اآلخرين.
مبناخ من اإلحباط وخيبة األمل.
متتيلء حياتك ٍ
عامرا بالتوتر يف عالقاتك ،هذا لو مل
سلبيا
توقعاتك الغري واقعية من اآلخرين ختلق ً
ً
جوا ً
ختلق قوة طاردة تدفع اآلخرين لالبتعاد عنك.
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أما حني تثق يف الله ،فهذه هي النتائج:

•

•
•
•

يكون أمانك الداخيل وقوتك معتمدين عليه هو ذو األمانة الكاملة ،والذي يتمتع مبوارد
غري حمدودة.
متاح لك يف كل حني -الروح القدس .حني ال
قدرتك عىل العطاء تنبع من مورد داخيل ٍ
قادرا عىل أن حتبهم بسخاء ،وبالتايل حتببهم فيك مقو ًيا
هيبك اآلخرين أي يشء ،ستظل ً
عالقاتك معهم.
ٍ
عامر بالربكة ،والرضا ،والتفاؤل.
مبناخ
ستمتيلء حياتك ٍ
توقعاتك الواقعية من اآلخرين ستقربك منهم بينام حتبهم وتعطيهم من ذاتك.

حني تزوجت كارين مل أدرك أنين كنت أتوقع منها أن هتبين أشيا ًءا ال ميكن أن مينحها يل إال
الله ،ولكن هذا بالضبط ما كنت أفعله .كام أهنا كانت تتوقع أن أمنحها أشياء تفوق قدرايت.
بداية الوقت الذي متكن فيه الله أن يأيت بالشفاء لزواجنا حدثت حني أدرك كل منا أن يسوع
وحده هو القادر عىل أن يسدد أعمق احتياجاتنا.
ٍ
عندئذ قدمنا توبتنا لله ولبعضنا البعض عن خطيئة رفضه عىل أنه املورد األعظم لنا ،وعن
ٍ
ألشياء غري واقعية من بعضنا .كانت النتيجة تغري مذهل يف زواجنا ،نتج عن طاقة
توقعنا
احلياة النامجة عن اتصال حياة شخصني بيسوع الذي يشع بطاقة احلياة.

ومنذ تلك الليلة العصيبة يف زواجنا ،اكتشفنا أنا وكارين أنه عىل الرغم من أن الكتاب املقدس
قد كتب منذ سنوات طوال ،إال أن كلامته ال تزال حقيقية ألنه قد أوحي هبا من اإلله احلي
طالبا كوب ماء أو قطعة خرب ،فستجد أنه سيشبعك حقًا كام
الذي ال يتغري .حني تأيت ليسوع ً
يقول الكتاب املقدس .ستتغري حياتك بأرسها نتيجة لثقتك اليومية يف قدرة يسوع عىل تسديد
وأيضا العميقة.
احتياجاتك ،االحتياجات الصغرية ً

من أجل خاطر حياتك وحياة من حولك ثق يف يسوع لتسديد احتياجاتك .فقط األشخاص
الذين ميكنهم الثقة بيسوع هبذا العمق ،هم القادرون عىل النجاح يف زواجهم .مبجرد أن يبدأ
يسوع يف العمل يف حياتك ،فسيمكن ألشياء أخرى كثرية أن تنجح .حني ال يكون معك
يسوع ،يكون نجاحك مستحيال.
هل تشعر بأنك أصبت بخيبة أمل يف احلياة بشكل عام ،أو مع رشيك حياتك بشكل خاص؟

هل تشعر بشكل مستمر باإلحباط ألنك ال ختترب الفرح الداخيل أو الشبع الذان حتلم هبام؟
هل وصلت للنقطة التي تفكر فيها إن كان ميكن لزواجك أن ينجح مرة أخرى؟

لو كانت إجابتك بنعم عىل أي من تلك األسئلة ،فقد كنت تنظر لشخص آخر بخالف يسوع
مستعدا لالعرتاف بخطئك وللقدوم إليه ،فهو مستعد
لتسديد أعمق احتياجاتك .حني تكون
ً
ألن يسكب حمبته ونعمته عىل حياتك.
إن أهم عامل يف الزواج هو املصدر الذي نعتمد عليه يف تسديد احتياجاتنا العميقة .أرجو أن
تكون قد اختذت القرار بأن جتعل يسوع هو صخرتك وموردك األسايس وأن تسمح لله بأن
()1
يعيد حرث تربة قلبك وبأن يبين زواجك عىل كلمته.

للمزيد من املعلومات عن الكيفية التي ميكنك هبا أن تكون يف عالقة شخصية مع يسوع،
راجع امللحق رقم  .1للمزيد من املعلومات عن الكيفية التي ميكنك هبا أن تتمتع بتسديد
احتياجاتك األساسية من خالل الرب بشكل يومي ،راجع امللحق رقم .2

يسوع حيبك وهو أفضل صديق ميكنك أن حتظى به .وبينام تقرأ هذه الكلامت هو معك ،وهو
روحيا أبد ًيا ،وما ًءا يروي عطشك الروحي .بينام تصيل وتقرأ كلمة
خبزا
مستعد ألن يعطيك ً
ً
يوميا ،ستبدأ يف اختبار حقيقة حضوره يف حياتك.
الله ً

أبدا ألنه أمني .وهو حيبك أكرث مما حتب ذاتك
لو قمت بنقل توقعاتك للمسيح ،فلن حتبط ً
ٍ
شخص آخر .إنه يرغب يف تسديد احتياجاتك حتى أكرث مما ترغب أنت
وأكرث مما حيبك أي
يف تسديدها .ال يوجد يشء يف حياتك ال يعرفه عنك  -ومع ذلك فهو ال يزال حيبك.
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( )1للمزيد من املعلومات عن الكيفية التي ميكنك هبا أن تكون يف عالقة شخصية مع يسوع ،راجع امللحق
رقم  .1للمزيد من املعلومات عن الكيفية التي ميكنك هبا أن تتمتع بتسديد احتياجاتك األساسية من
خالل الرب بشكل يومي ،راجع امللحق رقم .2
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اجلزء الثاين

القوانني األربعة األساسية للزواج

2

رس الزواج القوي
حالة غالبية زجيات اليوم متقلبة ومهددة بعواصف احلياة ،فعىل الرغم من أن أغلب الناس
جدا منهم هو الذي يؤمن أن هذا ميكن أن يتحقق.
يتوقون لزواج ناجح ،إال أن عد ًدا قليل ً
التقارير التي تتحدث عن نجاحات زوجية قليلة ،ومتباعدة عن بعضها ،بينام تتزايد املرات
التي نسمع فيها عن مآيس الزواج.
عرب الفرتة املاضية تزايد اخلوف وعدم اليقني ،كام تزايد عدد ضحايا الزواج يف بالدنا .النتيجة
هي جمتمع أصبح غالبيته يرغبون يف أن يظلوا بال زواج ،بينام يقوم الكثري من األصدقاء
بتجربة احلياة م ًعا قبل الزواج ،وأما الذين يتزوجون بالفعل فيفعلون هذا بحذر شديد.

سلبا بفشل مؤسسة الزواج ،مل تترض
ومن بني مجيع املجموعات االجتامعية التي تأثرت ً
مجاعة بقدر أولئك الذين حاولوا وفشلوا .بغض النظر عن قدر التسامح الذي أصبح موجو ًدا
يف ثقافتنا ،أو عن مقدار تعودنا عىل الطالق ،فإن نتائج انفصال أي زوجني مروعة .فاألمل
النفيس ،والوصمة االجتامعية السلبية ،واألمل الذي يعاين منه األطفال ،واخلسائر املادية
الشديدة التي يعاين منها الطرفان ،كلها ليست إال بعض األسباب التي من أجلها جيفل بعض
األشخاص حني يرد ذكر موضوع الزواج.

وما جيعل هذا املوقف أكرث حزنًا هو حقيقة أنه غري رضوري عىل اإلطالق .نعم ،لقد قرأت
هذه العبارة بشكل صحيح :احلالة الكارثية التي تعاين منها الزجيات اليوم ليست رضورية.
كل زواج يسء يتبعه طالق ،ميكن أن يتم التعامل معه واستبداله بعالقة قوية مشبعة .فقط
لو متكن كل طرفان من اتباع خطة الله للزواج.
منذ بدء اخلليقة حني خلق الله أول زوجني ،آدم وحواء ،كانت لديه خطة رائعة للزواج.
لألسف مل يدرك هذا األمر الكثريون من الناس ،وبسبب هذا فقد بحثوا عن اإلجابات يف
أماكن أخرى .مبا أن الله هو خالق اإلنسان وخمرتع ومصمم الزواج فهو وحده املؤهل لكتابة
«كتالوج التعليامت» – وهذا ما فعله.
سفر التكوين الذي هو أول أسفار الكتاب املقدس يضم سجال ألحداث اخلليقة .مبجرد أن
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خلق الله كل األشياء املرتبطة بالسامء واألرض ،خلق اإلنسان من تراب األرض .ومبجرد أن
ُخلق آدم ومل يوجد له «معي ًنا نظريه» (تك  ،)20 -18 :2خيربنا الكتاب املقدس بأن الله أوقع
عليه سباتًا عميقًا (تك  .)21 :2ومن جنب آدم أخذ الله ضل ًعا وكون حواء ،زوجة آدم.

فيهام .قال يسوع أن الرياح ستهب وأن األمطار ستهبط عىل اجلميع ،ولكن الوعد ألولئك
الذين بنوا حياهتم عىل حق كلمة الله هو الثبات عرب حتديات وتغريات احلياة .كلمته أساس
ثابت ميكننا أن نبين عليه بنجاح .هذه هي األخبارالسارة!

عىل الرغم من القدر والكيفية التان يتغري هبام العامل حولنا ،إال أننا ميكننا أن نرتاح يف حقيقة
يح ُه َو ُه َو َأ ْمسا َوا ْل َي ْو َم َو إِلىَ َ
األ َب ِد.
أن الله ال ميكن أن يتغري .عربانيني  8 :13تقولَ :ي ُس ُ
وع المْ َ ِس ُ
ً

قوانني الله األساسية للزواج

حني تفكر فيام حدث بتمعن ،ستجد أن خلق الله حلواء كان كامال .الله املحب ،يف جنة
عدن اجلميلة أجرى جراحة إهلية عىل آدم .ومن ضلع آدم -شكل الله أعظم حتفه الفنية:
املرأة .من الرائع والالفت لالنتباه أن الله خلق حواء من أقرب األجزاء إىل قلب آدم :ضلعه.
منذ أول البداية كانت لدى الله خطة رائعة للزواج ،وتلك اخلطة مل تتغري مطلقًا.

لو كان يسوع ال يتغري ،إ ًذا الله والروح القدس ال يتغريان ألن الثالثة هم واحد .الله لن يتغري
إىل األبد .كم خيتلف هذا عن العامل املحيط بنا! ما يؤمن به الناس ميكن أن يتغري بني عشية
وضحاها لو حدثت قصة جديدة ،أو تم اكتشاف أمر جديد هام ،أو تم إصدار فيلم كبري.

من الصعب بناء زواج مستقر عىل نظام مثل نظام عاملنا اليوم .هلذا ال جيب أن نبين زواجنا
عىل نظام هذا العامل من األساس .البد أن نبين زواجنا عىل كلمة الله .يسوع خيربنا مبا جيب أن
نتوقعه لو بنينا حياتنا عىل كلمته.

الفصول األربعة املتبقية من هذا اجلزء تتحدث عن جزء صغري من املقطع الكتايب الوارد يف
تكوين  .2عىل الرغم من قرص النص ،إال أن حمتواه بالغ الضخامة واألمهية .تلك الكلامت
املذكورة عن الزواج بالغة األمهية لدرجة أن يسوع اقتبس كلامت تكوين  24 :2للفريسيني
الذين كانوا يواجهونه بشأن رأيه يف الطالق (مت  .)6 -4 :19كام أن الرسول بولس اقتبس
كلامت تكوين  24 :2يف توجيهاته بشأن الزواج لكنيسة أفسس (أف .)31 :5
ال بد من فهم شيئني هامني بخصوص هذا املقطع يف سفر التكوين .أوال ،تكوين 25 -24 :2
ثانيا ،هناك أربعة
هو املقطع الكتايب األول الذي يكشف عن مشيئة الله بخصوص الزواجً .
قوانني أساسية للزواج مذكورة يف هاتني اآليتني.

ليست هنك طريقة ميكنين هبا أن أؤكد بشكل ٍ
كاف عىل أمهية هذه القوانني األساسية والتي
يعتمد عليها نجاح أي عالقة زواج بشكل أسايس .كرس أي من هذه القوانني ميكن أن يتسبب
ٍ
بالغ للزواج حتى لو مل يؤدي للطالق ..انتهاك قانونني أو أكرث من هذه القوانني يعين
يف
رضر ٍ
حتميا لكل أحالمك باحلياة يف سعادة.
فشال
ً

« َف ُكلُّ َم ْن َيس َم ُع َأ ْق َواليِ ِ
الص ْخ ِرَ .ف َن َز َل المْ َ َط ُر،
هذ ِه َو َي ْع َم ُل بهِ َ اُ ،أ َش ِّب ُه ُه بِ َر ُجل َع ِاقلَ ،بنىَ َب ْي َت ُه َعلىَ َّ
ْ
ُطَ ،
َو َجا َء ِت َ
احَ ،و َو َق َع ْت َعلىَ ذلِ َك ا ْل َبي ِ
ارَ ،و َهب ِ
ت َف َل ْم َي ْسق ْ
ؤَس ًسا َعلىَ
األنهْ َ ُ
الر َي ُ
ألن َُّه َكانَ ُم َّ
ت ِّ
َّ
ْ
ِ
الص ْخ ِرَ .و ُكلُّ َم ْن َيس َم ُع َأ ْق َواليِ ِ
هذ ِه َو َ
الر ْم ِلَ .ف َن َز َل
َّ
ال َي ْع َم ُل بهِ َ اُ ،يشَ َّب ُه بِ َر ُجل َجاهلَ ،بنىَ َب ْي َت ُه َعلىَ َّ
ْ
المْ َ َط ُرَ ،و َجا َء ِت َ
ارَ ،و َهب ِ
َطَ ،و َكانَ ُسق ُ
احَ ،و َص َد َم ْت ذلِ َك ا ْل َب ْي َت َف َسق َ
ُوط ُه َع ِظيماً !».
األنهْ َ ُ
الر َي ُ
ت ِّ
َّ

ُ
َان َجس ًدا َو ِ
ِِ
ِ ِ
اح ًداَ .و َكانَا ِك َ
الهمُ َا ُع ْر َيا َنينْ ِ ،
الر ُج ُل َأ َبا ُه َوأ َّم ُه َو َي ْل َت ِص ُق بِا ْم َر َأته َو َي ُكون ِ َ
لذل َك َيترْ ُُك َّ
آ َد ُم َوا ْم َر َأت ُُهَ ،وهمُ َا َ
ال يخَ َْج َ
ال ِن( .تكوين )25 -24 :2

إن صوت «اهنيار» الزجيات من حولنا ال يقول إن الزواج فكرة فاشلة ،ولكنه يوضح افتقار
تلك الزجيات لألساسات القوية .ليست مصادفة أن جمتمع اليوم الذي رفض كلمة الله ،يعاين
تلك الصعوبات يف الزواج .لو رفضنا كلمة الله وخطته ،ال ميكننا أن ننجح يف الزواج ،ألن
الزجيات ال تنجح إال حني نفعلها بطريقة الله.

حني قرأهتام يف البداية شعرت أهنام إشارة شعرية بالغية عن األمهية الروحية للزواج .وعىل
جزئيا ،إال أنين اكتشفت أن هاتني اآليتني القصريتني
الرغم من أن هذا ميكن أن يكون صحيح
ً
متتلكان قوة لتغيري احلياة ولتخليص الزواج ،لزوجتي ويل وآلالف الناس اآلخرين.

اقرأ هذه اآليات بحرص بالغ:

(متى )27 -24 :7

عىل الرغم من تأكيدي عىل أمهية هاتني اآليتني إال أنين متأكد أهنام ال تبدوان «مملوءتان قوة»
كام قلت من قبل .ولكنهام قويتان حقًا!

لو كرسنا أنفسنا لتعلم واتباع خطة الله للزواج فسنبدأ يف اختبار األمان والشبع الذان نرغب

لسوء احلظ ميكنين القول أن سوء الفهم والتقليل من قدر تلك الكلامت الكتابية تركا الكثريين
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رس الزواج القوي

من األزواج عرب العصور يف حالة ختبط وبحث عن احلق الراسخ بشأن الزواج ،يف الوقت
الذي كان احلق فيه بالغ القرب منهم.

قرص هذا املقطع كان أحد املعوقات التي تواجه اكتشاف أن (تكوين  )25-24 :2هو
األساس اإلهلي للزواج .رمبا كان البعض سيتعاملون مع تلك الرسالة بجدية أكرب لو كان
هذا املقطع أكرب وأكرث تفصيال .ولكن الله قال كل ما كان يريده يف كلامت قليلة ،وكل
أساسيا بخصوص الزواج.
كلمة منها أبدية وحتمل حقًا
ً

هل تتذكر قصة إقامة يسوع للعازر من املوت يف يوحنا 11؟ مل يقل يسوع إال ثالث كلامت:
خارجا!» ولكن تلك الكلامت كانت هلا قدرة عىل إقامة الرجل من املوت.
«لعازر هلم
ً
وبنفس الطريقة ميكن القول أن كلامت الله القليلة بشأن الزواج يف تكوين  25 -24 :2لدهيا
ٍ
حتول يف العالقات املنهارة .أعلم هذا ألنين كنت يو ًما من ضحايا اجلهل هبذه
قوة إلحداث
الكلامت ،وعانيت من عواقب عدم طاعتها.

يف عام  ،1979مل أفقد رجاءي فقط يف زواجي ،بل فقدت ثقتي يف الزواج كمؤسسة .واليوم
أنا أدرك أن املشكلة مل تكن مع الله ،فقد خطط لنا من البداية الطريقة التي ميكننا أن نعيش
هبا يف عالقات مشبعة ومفرحة .وملساعدتنا عىل أن نفعل هذا ،أعطانا الله كل التعليامت
واحلكمة التان نحتاجهام للنجاح.

أنا أؤمن أن الله سيفعل شي ًئا يف قلبك بقوة كلمته بينام تقرأ الفصول األربعة التالية بقلب
منفتح .إن جهلنا ورفضنا لكلمة الله مها السبب وراء املشكلة .وكلمة الله وحدها هي القادرة
عىل تقديم احلل احلقيقي املالئم متا ًما.
اه ْم ِم ْن تهَ ْ ُل َكاتهِ ِ ْم( .مزمور )20 :107
َاه ْمَ ،ون ََّج ُ
َأ ْر َس َل َك ِل َم َت ُه َفشَ ف ُ
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قانون األولوية

ِ ِ
الر ُج ُل َأ َبا ُه َو ُأ َّم ُه
لذل َك َيترْ ُُك َّ
تكوين  24 :2أ.

حني صمم الله عهد الزواج ،فعل هذا بقصد أن جيعل هذا االلتزام اخلاص بني الرجل واملرأة
أكرث أمهية من أي عالقة إنسانية أخرى .هذا هو السبب الذي جعل الله يطلب من الرجل أن
يرتك أباه وأمه حني يتزوج.
قبل أن يتزوج الشخص تكون أهم عالقة يف حياته هي عالقته بوالديه .هلذا أخرب الله الرجل
بأن «يرتك» أباه وأمه ليك يتمكن من أن «يلتصق» بامرأته.

هذا «الرتك» ال يعين رضورة أن هيجر املرء والديه أو أن ييسء معاملتهام ليك يتمم مطالب
الله بالنسبة للزواج .لو كان هذا هو ما يقصده الله بكلامته يف تكوين  ،24 :2فحينئذ ستكون
الكلمة متناقضة مع نفسها ،ألن العهدين القديم واجلديد هبام تأكيد عىل إكرام األب واألم
(خر 12 :20؛ تث 16 :5؛ مت 4 :15؛  )19 :19والتي هي واحدة من الوصايا العرش.

بل بولس يف أفسس  2 :6يكتب أن تلك الوصية هي أول وصية تقرتن بوعد« :لِكيَ ْ َي ُكونَ َل ُك ْم
األ ْعماَ ِر َعلىَ َ
ال َ
األ ْر ِ
َخيرْ ٌ َ ،وت َُكونُوا ِط َو َ
ض»( .أف )3 :6

حرفيا
كلمة «يرتك» الواردة يف تكوين  ،24 :2هي الكلمة العربية (آسب  ،)azabوالتي تعين
ً
«فك أو ختيل عن» لذا فحني قال الله أن الرجل جيب أن يرتك أباه وأمه حني يتزوج ،كان
يقصد أن الرجل جيب أن يتخىل عن أعىل درجة من درجات االلتزام والتي كان يعطيها فيام
سبق لوالديه ليك مينح هذا االلتزام لزوجته.
الله مل يقصد أن عىل اإلنسان أن يتوقف عن إكرام والديه ،فهذا التزام جيب أن يستمر مدى
احلياة ،ولكن املقصود هو أنه عندما حيني وقت زواج الرجل ،جيب أن يأخذ والداه درجة أقل
فصاعدا جيب أن تأيت أوال .من املمكن أن
يف مستوى األولوية يف حياته .فزوجته من اآلن
ً
يفعل املرء هذا ،ويظل يكن اإلكرام والتقدير لوالديه ،و إال ملا كان الله قد قال هذا.
بالطبع نفس الوصية موجهة للزوجة.

فصل 3

قانون األولوية

بكلامت أخرى بسيطة ،صمم الله الزواج ليكون هو األولوية القصوى الثانية للمرء يف
احلياة ،والتي تيل أولوية العالقة معه .لو وضعنا الزواج يف أي مرتبة خمتلفة عن مرتبة األولوية
التي خصصها له الله ،فلن ينجح.

لو امتحنت بصدق وبعمق املشاكل واإلخفاقات التي مير هبا زواجك أو زجيات من حولك،
فلن يستغرق األمر منك وق ًتا طويال حتى تدرك أن تلك املشاكل واإلخفاقات ما هي إال نتيجة
لألولويات الغري مرتبة .احلقيقة هي أن حاالت ال حتىص من الزجيات التي انتهت يف حماكم
الطالق ،انتهت هكذا ألهنا أخفقت يف أن تلتزم بالشكل الصحيح لألولويات أو بأولوية عهد
الزواج .وماليني الزجيات األخرى متتيلء باليأس واالحباط والشجارات الدامئة للسبب ذاته.
ملساعدتك عىل فهم أمهية وضع الزواج يف مرتبة األولوية املناسبة له ،دعين أعرفك عىل
مصطلح رمبا مل تسمع به من قبل :الغرية املرشوعة.

وروحي من الغرية املرشوعة التي مير هبا كل منا يف أوقات خمتلفة
بار
هل تعرف أن هناك نوع ٌ
ٌ
من احلياة؟

ها هو مثال عىل هذا :ختيل أنك تسري يف الشارع مع رشيكة/رشيك حياتك ،وفجأة ظهر
غريب وتوجه نحوكام حماوال أن يغوي رشيكك /رشيكتك ً
آخذا إياه منك .مباذا ستشعر؟

يف الغالب سيكون ردك« :سأشعر بالغضب طب ًعا ،وسأشعر بانتهاك خصوصيتي ،وسأطارد
هذاالشخص!» بالطبع ستفعل هذا! واإلحساس اجلوهري الذي يدفع رد فعلك وغضبك هو
الغرية .نفس رد الفعل الوجداين ميكن أن حيدث لو حاول أحدهم أن خيطف طفلك أو أن
يرسق أثاثك .الغرية املرشوعة هي مشاعر مقدسة جتعلنا نحمي ما هو من حقنا.

ُي َع ِّرف قاموس وبسرت الغرية بأهنا «عدم تساهل مع التنافس أو عدم األمانة» هناك يشء
بداخلنا جيعلنا نشعر بأن رشكاء حياتنا هم ملكنا قبل أي يشء أو شخص آخر فيام عدا الله.
لذا فحني هيدد أي يشء ،هذا الرتتيب الصحيح لألولويات أو هذا العنرص النقي يف زواجنا،
فإننا نشعر بتلك الغرية الرشعية.

رمبا تتسائل قائال« :ولكين كنت أعتقد أن الغرية خطيئة .هل تقول يل أن هذا أمر ال مشكلة فيه؟»
هناك بعض أنواع الغرية اخلاطئة واملدمرة ،ولكنها انحرافات عن الغرية املرشوعة .هذه األنواع
تظهر يف حياتنا حني نحاول أن نأخذ من اآلخرين ما هو ليس من حقنا ،أو حني نحاول بطريقة
غري بارة أن نتمسك مبا هو ليس لنا.
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ولكن يف الزواج ،كال الزوجني عليه التزامات أخالقية نحو الله ،ونحو بعضهام البعض
بحامية هذه العالقة من االنتهاكات من اآلخرين أو من األشياء األقل يف درجة أولويتها .حني
يعطي رشييك الوقت ،والطاقة /أواملوارد التي هي من حقي لشخص أو ليشء آخر بطريقة
ثابتة أو واضحة ،فسأشعر بالتعدي عىل حقوقي ،وسأخترب تلك الغرية الرشعية.

الله ذاته هو أفضل مثال عىل تلك احلقيقة احلياتية ،ففي خروج  ،14 :34يويص إرسائيل من
إل ٍ
َ
خالل موىس قائالَ :ف ِإن ََّك َ
ال ت َْس ُج ُد ِ
ور ُه َو.
له َ
ور .إِ ٌله َغ ُي ٌ
اس ُم ُه َغ ُي ٌ
الر َّب ْ
آخ َر ،ألنَّ َّ
أول يشء نراه يف تلك اآلية هو أن اسم غيور هو اسم من أسامء الله .وثاين يشء نراه هو أن
الغرية ليست كلها خاطئة ،وإال ما كان الله ليفعلها ،ناهيك عن تسميته لذاته هبا .وثالث يشء
نراه يف هذه اآلية ،هو يشء هام يتعلق بتصميم الله لطبيعة عالقتنا معه.

غيورا حني
ألن الله حيبنا ،وألنه خلقنا لنحبه قبل أي شخص أو أي يشء آخر ،فهو يصبح
ً
تكون تلك العالقة مهددة .حني نبتعد عنه لنتبع آهلة أخرى ،فنحن نستحث غرية الله
جهدا أو موارد من حق الله لشخص آخر أو ملرشوع آخر أو
املقدسة .وحني نعطي وق ًتا أو ً
لنشاط آخر ،فحينئذ نتعدى عىل حقوقه.
هلذا شبه الله مرات عديدة يف العهد القديم ابتعاد إرسائيل وهيوذا عنه كأولوية أوىل بالزنا.
وهلذا يتم تشبيه عالقة املسيح بالكنيسة بالعالقة بني العريس والعروس.

أحد األمور املؤكدة يف احلياة هو أنك يف أثناء زواجك ستشعر يف بعض األحيان بتلك الغرية
الرشعية .دورة الغرية الكالسيكية تبدأ حني يتواعد شخصان أو يقعا يف حب بعضهام .يف
ٍ
بصور خمتلفة؛ فرييان بعضهام
أيام تعارفهام األوىل جتدمها يتواصالن بشأن أمهية عالقتهام
بانتظام ،ويدافعان عن العالقة يف مواجهة املتطلبات املتصارعة والتي ميكن أن تضغط عىل
قدرهتام عىل الرتابط الشديد مع بعضهام.

املشاكل ال تنتهي بعد الفرح

طوال الطريق نحو املذبح ،يظل الشخصان يعطيان أولوية قصوى للعالقة .لو كانت هناك
أية مشكالت ،جتد أهنام يعزيان بعضهام البعض بفكرة مفادها أن كل املشاكل ستحل حني
يتزوجا .يقضيان الكثري من الوقت م ًعا يف أثناء أول الزواج وشهر العسل ،ويركزان كل
واحد عىل اآلخر .و لفرتة من الزمن تظل اإلثارة املرتبطة بالعالقة اجلديدة وباملوقف احلايل
متقدة لتدفع األمور لالستمرار.
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بشكل عام يبدأ املتزوجون يف والدة األطفال خالل األعوام اخلمس األوىل من الزواج .بعض
األزواج يتزوج للمرة الثانية ،وبالتايل يكون األطفال موجودون منذ اللحظة األوىل للزواج.
ولكن لنفرتض أن هناك زوجني مل ينجبا أطفاال خالل العامني األولني .عند نقطة االنتقال
من كون الشخص جمرد متزوج حدي ًثًا ليتحول إىل أب أو أم ،يبدأ الرضا والشبع بالزواج يف
االنخفاض بشكل ملحوظ -لو كانت هناك مشاكل يف الزواج.

يف العادة يتم جتاهل املشاكل األويل ،أو تغطيتها ،باألنشطة أو االنفعاالت املصاحبة للرضيع
اجلديد .ولكن هذه هي النقطة التي عندها تبدأ أية مشكالت كامنة يف الطفو عىل السطح،
بل ويف التضخم.
كفاحا يف عمله.
ومثلام تسكب األم اجلديدة نفسها معتنية بطفلها ،فإن األب يصبح أكرث
ً
ورغم أن كل منهام كان لآلخر يف مرتبة عالية من األولية ،إال أهنام بنوع من التهذب يبدآن
يف السامح ليشء آخر بالتنافس مع قدر الوقت واملجهود الذان اعتادا عىل االحتفاظ هبام
لبعضهام فيام سبق.

التجربة التي يتعرض هلا الزوج هي استبدال أولويات الزواج بالعمل ،واملهنة ،أو باهتاممات
خارج املنزل .أما بالنسبة للزوجة فأعظم خطر هيدد عالقتها الزوجيه هو أطفاهلا واالهتامم
بأمور املنزل .وعىل الرغم من أن هذه الدائرة الكالسيكية تتغري مع الزمن لسعي املزيد من
النساء للعمل يف مهن خارج املنزل ،إال أن النقطة اهلامة تظل كام هي :لتجنب املشكالت ،ال
جيب للمرء أن يسمح ألي يشء أو أي شخص بأن حيل حمل أولوية رشيك حياته.
ال ميكنين (أنا جيمي) أن أحىص األزواج والزوجات الذين أتوا إ َّ
ىل للمشورة وكان لسان
حاهلم عن خالصة ما وصل إليه احلال كام ييل:

«إنه يعمل طوال الوقت ،وحني يأيت للبيت ،يكون مرهقًا وال يريد أن يفعل شي ًئا إال الراحة.
وحني حيصل عىل إجازة ،فإنه خيتار أن يفعل شي ًئا مع أصدقائه».

«إهنا حتى ال تالحظ متى أرجع للبيت .فهي دو ًما مشغولة مع األوالد ويف البيت لدرجة أهنا
رومانسيا معها أو حني أرغب يف فعل
دو ًما تكون مستنزفة يف أي وقت أرغب يف أن أكون
ً
يشء معها».

كل طرف يقول لآلخر« :أنا أشعر بالغرية من األمر الذي أخذ مكاين يف حياتك ،وأشعر
بالتعدي عىل حقوقي».
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الزوجة تشتيك من أن الطاقة التي كان الزوج يو ًما خيصصها هلا كانت تذهب للعمل،
والزوج يشكو من أن االهتامم والعاطفة الذان كانت تعطيهام إياه يو ًما أصبحا اآلن موجهني
متا ًما لألطفال.
قد يكون موقفك خمتلفًا ،لذا فليك تفهم هذا املفهوم ،قم باستبدال تلك التهديدات بأي
هتديدات حمددة لألولية التي جيب أن تعطيها للزواج :األصدقاء ،املدرسة ،الوالدان ،مرشوع
ما ،موهبة« ،مشغولية» ما بأي يشء ،وستظل نفس الفكرة صحيحة.

لو سمحت ألي شخص أو أي يشء بغض النظر عن جودته أو أمهيته ،بأن يأخذ الوقت
والطاقة الذان مها من حق رشيك حياتك ،فأنت تتعدى عىل تصميم الله للزواج ،وعندئذ
سيخترب رشيك حياتك غرية مرشوعة .لو مل تقم بتصحيح املشكلة ،فسيمكنها بكل جدية أن
تؤذي أو حتى أن تدمر العالقة.

أيضا أطفاهلام ،فإن مستوى
تُظ ِهر الدراسات أنه بينام ينمو الزوجان العاديان يف العمر وينمو ً
الشبع الزوجي يزداد يف االنخفاض أقل فأقل .الوقت الوحيد الذي يتغري فيه هذا األمر بشكل
واضح هو حيت يغادر األبناء املنزل .يف ذلك الوقت ميكن أن يتزايد معدل الرضا الزوجي
قليال ولكنه يبقى يف مستوى أقل من مستواه يف بداية الزواج.
أبدا يف نفس مستوى سعادهتام حني كانا يف بداية
لسوء احلظ ،لن يكون الزوجان العاديان ً
زواجهام .هلذا أصبحت عبارات مثل «انتهى شهر العسل» ،جز ًءا من لغتنا .هذا املثل هو
طريقة للتعبري عن أن «األوقات اجليدة يف هذا الزواج قد انتهت ،وحان الوقت ملواجهة
«الواقع» واملعاناة مثل بقيتنا!»
ً
انخفاضا
اخلطأ الكامن يف هذا التفكري هو افرتاض أنه مبا أن الكثريين من الناس قد اختربوا
يف مستوى الرضا يف زجياهتم ،فهذه حقيقة حياتية ،ال مناص منها ،والبد من توقعها .لكن هذا
ليس حقيقي .احلقيقة هي أن الله قد صمم الزواج ليصبح أمجل وأمجل مبرور السنوات.

عىل الرغم من أن سعادة أغلب الناس يف زواجهم تقل مبرور السنوات ،إال أن هذا ال ميكن أن
عزى إىل «خطأ» من قبل الله يف أثناء تصميمه للزواج ،وإمنا السبب هو أننا «نخطئ» حني
ُي َ
نفشل يف اتباع خططه.
أنا وزوجتي مثال عىل أشخاص ميكنهم القول أهنم قد جربوا الطريقتني .يف السنوات اخلمس
األوىل ،كام ذكرت يف الصفحات السابقة ،محلنا عالقتنا الزوجية يف االجتاه اخلاطئ .كنا مثل
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األزواج األمريكيني التقليديني الذي تزوجوا بسبب احلب ،ولكننا مل نكن نعرف يشء عن
االجتاهات الصحيحة والسيئة يف الزواج .األمر الوحيد الذي كنا نعرفه هو ما كان حيدث
«بصورة طبيعية» وما كنا نرى أن اجلميع يفعلونه.

كانت الليلة التي بدأنا فيها يف استقبال إجابات من الله هي تلك الليلة التي حتدثت عنها يف
ٍ
حينئذ كشف الله يل
املقدمة ،حني ركعت عىل ركبتي وطلبت من الله أن يعيننا يف زواجنا.
ً
معرضا
أنين قد وضعت زوجتي يف مرتبة خاطئة بالنسبة ألولويات حيايت ،وأن زواجنا كان
للخطر نتيجة لذلك.

يف هناية األمر يف كل مرة كنت أذهب فيها للجراج ألخذ عيص اجلولف ،كان منخري كارين
ينتفخان ً
غيظا .وحني عرضت عليها أن تأيت معي رفضت .مل أمتكن من فهم ملاذا كانت غري
منطقية يف رفضها!

بعد أن تبت ،ذهبت لغرفة النوم ،حيث كانت ال تزال تبيك .وألنين مل أعرتف من قبل مطلقًا
بأنين كنت عىل خطأ بشأن أي يشء يف عالقتنا ،فأنا واثق من أهنا ظنت أنين أتيت ألهني
املشاجرة ،وأكشف عن نقطة جديدة يف اجلدال .لذا حتفزت فور دخويل الغرفة.

وكاملعتاد ما كان حيدث «بصورة طبيعية» كان جهال ،وكان لدى مجيع من رأيناهم مشكالت
سيئة أو أسوأ من مشاكلنا .اقرتفنا كل األخطاء املعتادة ،وكنا عىل حافة الطالق فقط بعد
مخس سنوات .كنت مثل الزوج التقليدي الذي يستنزف كل طاقته يف العمل ،وكانت هي
كالزوجة التقليدية التي تستنزف كل طاقتها مع األوالد .وما زاد الطني بلة ،هو أنين حني مل
أكن يف العمل كنت ألعب اجلولف يف كل مرة تتاح يل الفرصة لفعل هذا.

وأنا بدوري كنت ً
حمبطا بسبب الطاقة القليلة التي كانت ختصصها يل ،ال سيام فيام يتعلق
مبوضوع اجلنس.
وحني كنت أشتيك كانت ترد قائلة« :أنت ال هتتم يب طوال اليوم ،حتى يأيت وقت استعدادك
للفراش .ثم تبدأ يف الترصف بلطف ،ألنك تريد اجلنس!»

كان ضغط دمي يرتفع ،وأرد قائال« :حقًا! ماذا تريدينين أن أفعل؟ أن أستقيل من عميل وال
جدا بكل يشء هنا ،لدرجة أنين ال ميكنين
أستمتع عىل اإلطالق؟عىل أية حال أنت مشغولة ً
حتى أن أنال انتباهك لدقيقة واحدة».
ووقعنا يف الدائرة املفرغة التقليدية .كان كل منا يفعل أمورا تتعدى عىل احلقوق الزوجية
لآلخر .ولكن الكثري من تلك األمور كانت مبثابة رد فعل واستجابات منا نحو الشعور
بانتهاك حقوقنا.

كان أحد أول األمور التي أخربين الله أن أفعلها من أجل شفاء زواجنا هو أن أعتذر لكارين
عن الطريقة التي كنت أعاملها هبا .ورغم أنين مل أسمع صوت الله بشكل مسموع ماد ًيا ،إال
أنين سمعته يتحدث إىل قلبي بوضوح .مل أكن خمط ًئا :لقد وضعت نفيس ،وعميل ،واجلولف،
فوق كارين.

مشيت نحو الرسير حيث كانت راقدة ،وانحنيت بجوارها.
قلت« :أنا يف حاجة ألحتدث معك».

فمسحت عيناها املنتفختني بسبب الدموع مبنديل وقالت« :بشأن ماذا؟»
وكان ردي« :بشأن كل األخطاء التي كنت أرتكبها يف زواجنا».

وفورا لفتت كلاميت انتباهها!
ً

قلت هلا بأن الله أخربين بأنين كنت خمط ًئا ألين مل أضعها يف املكانة األوىل يف حيايت ،واعتذرت
هلا عن كسيل عن بذل جمهود يف هذه العالقة وكذلك عن أنانيتي .طلبت منها الغفران وأخربهتا
بأنين «سأعلق» عيص اجلولف اخلاصة يب (وهو ما فعلته لسنوات عديدة).

أيضا نحوي
بينام كنت أعتذر هلا بدأت يف البكاء ،ثم اعرتفت بتقصريها وخطاياها هي ً
أيضا.
واعتذرت عن أفعاهلا واجتاهاهتا .وبالطبع غفرت هلا أنا ً

أبدا أمهية أن يضع كل واحد منا اآلخر أوال.
منذ تلك الليلة ،مل ننىس ً

فمثال بسبب أنين جتاهلت احتياجات زوجتي ،بدأت يف الرتكيز عىل األوالد أكرث وأكرث.
وبنفس الطريقة ،حني كنت آيت للبيت وال ألقي إال اهتام ًما قليال إن نلت أي اهتامم ،كنت
أشاهد التليفزيون أكرث أو أذهب للعب اجلولف .كانت عالقتنا تزداد يف الدفاعية ويف تدمري
اآلخر مبرور السنوات .وما زاد األمور سو ًءا هو احلقيقة املحبطة التي تفيد بأننا مل نتمكن من
أن نتكلم عن املشاكل دون الدخول يف مشاجرات.

وميكنين أن أقول دون شك أن كل سنة مرت يف زواجنا منذ ذلك الوقت كانت أفضل من
سابقتها .لقد زاد حبنا لبعضنا اليوم ،كام أننا نعرف كيف نحب بعضنا البعض أفضل مما فعلناه
يف وقت شهر العسل.
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احلب يبدأ باألولويات

ال جيب أن يكون موقف الزوجني اجلديدين هو النموذج املأمول ،وإمنا جيب عىل املقبلني
عىل الزواج من العرائس والعرسان أن ينظروا لألزواج القدامى املتزوجني من فرتة طويلة.
أليس هذا هو ما حيدث يف بقية جماالت احلياة؟ فالقدامى يعلمون اجلدد؛ والكبار يعلمون
األصغر س ًنا ،واخلرباء يعلمون من يفتقرون اخلربة .ولكننا يف الزواج سمحنا ألخطائنا بأن
تسيطر علينا؛ ونتيجة لذلك أصبحت أوقات السعادة الغري مربرة مبثابة خربة عاملية للمتزوجني
حديثًا ،وهذا األمر مأسوي ،وغري رضوري ،وغري كتايب.

لو أطعنا وصايا الله بأن ننظم أولويات حياتنا بطريقة تضع زواجنا يف موضع حيفظ له األولوية
باهرا .ولن تتم إزالة البؤس واألمل
العليا عىل أي يشء آخر إال الله ،فسينجح زواجنا
ً
نجاحا ً
املوجودان يف عامل اليوم والذان سببهام األزواج الذين تم تضليلهم يف ترتيب أولوياهتم ،إال
إذا أطعنا قانون األولوية اإلهلي الوارد يف تكوين .24 :2
رمبا تكون قد نشأت يف وسط نظام يضع قيمة عىل العمل أعىل من القيمة التي يضعها عىل
الزواج .أو رمبا تكون قد نشأت يف بيئة تؤمن أن األطفال دو ًما أهم من عالقة الوالدين
ناجحا بالطريقة التي أحتدث عنها ،ورمبا تتساءل إن
زواجا
ببعضهام .رمبا ال تكون قد رأيت
ً
ً
أساسا.
كان هذا ممك ًنا ً

لو كنت تشعر بأنك تتفق مع أي من املواقف املذكورة أعاله ،أرجو أن تفكر يف هذه
األسئلة:
 .1ما الذي متتلكه حني يكون لديك راتب كبري ولكنك تأيت به إىل بيت ال يتوافق من يعيشون
فيه؟ يف تلك احلالة تكون قد عكست املوقف ،حيث أن البيت أصبح هو املكان الذي
يدعم العمل ،ولكن جيب أن يكون العمل هو الذي يدعم البيت .هذه األولوية املعكوسة
تسببت يف كوارث ال حتىص ،ويف حاالت طالق كثرية.

 .2هل تريد أن يكرب أوالدك وهم يرون فيكام مثاال للزواج الغري سعيد ولعدم الرضا يف
احلياة؟ إن أهم يشء ميكن للوالدان أن يفعله ألطفاهلام هو أن حيبا بعضهام البعض ،وأن
يسددا احتياجات بعضهام .األطفال الذين يتمتعون باألمان يف بيت ممتيلء باحلب ،ويرون
منوذجا للتناغم الزوجي ،لدهيم احتامل أكرب يف أن يتمتعوا بالنجاح يف زواجهم يف
أمامهم
ً
حياهتم الالحقة.
42

من الواضح أن أطفالنا أكرث أمهية من أي يشء آخر يف حياتنا .ولكنهم ليسوا بنفس أمهية الله
أو زواجنا .يف احلقيقة ،ميكن القول أن عالقة الزوجني احلميمة مع الله ،والعالقات العميقة
املشبعة بني الزوجني ،مها األمران الذان يشكالن األساس الصحيح حلب وتدريب األبناء.
وهلذا فحني نضحي بالله أو بالزواج ،ألجل خاطر أبنائنا ،فنحن يف احلقيقة ال نسدهيم أي
ٍ
معروف.

أهيا اآلباء واألمهات تذكروا :أطفالكم سيكربون ويرتكون البيت يف يوم من األيام .فام نوع
الزواج الذي سيبقى معكام بعد أن يرتكوكام؟ بارد وفاتر ،أم محيم ومشبع؟ وما منوذج الزواج
الذي ستكونا قد قدمتامه هلم بينام يبدءون حياهتم اجلديدة؟

البد أن تدركوا مدى أمهية وضع األولويات الصحيحة يف موضعها بالنسبة لله ،والزواج،
واألطفال .بعد أن أدركنا أمهية الرتتيب الصحيح لألولويات البد أن نلزم أنفسنا بأن نغري
تلك األشياء التي متنعنا من أن نعيش حياة متوافقة مع القيم احلقيقية لألمور ،بغض النظر عن
صعوبة هذا.

هناك ثالثة أشياء حيتاج أن يفعلها كل منا بينام نرسخ األولويات الصحيحة وندعمها يف حياتنا:

 .1اكتب أهم أولويات حياتك برتتيب أمهيتها؛

 .2برهن عىل صدق هذه األولويات بطرق حقيقية؛

 .3استعد حلامية هذه األولويات لبقية حياتك.

قد تبدو أغلبية قوائم األولويات بشكل يشبه هذه القامئة:

 .1الله  -طلب وجهه وخدمته بشكل شخيص.
 .2رشيك حيايت.

 .3األطفال (لو كان لديك أطفال).

 .4الكنيسة -طلب الله وعبادته م ًعا ومع جسده.
 .5العائلة الكبرية واألصدقاء املقرينب.
 .6العمل واملهنة.

 .7اهلوايات واالهتاممات األخرى.

كيف ميكنك الربهنة عىل صدق هذه األولويات يف حياتك بطرق حقيقية؟ يقول الكثريون
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قانون األولوية

جدا لعالقتهم معه .هل تعتقد حقًا أن
أهنم حيبون الله أوال ،ولكنهم ال يكرسون إال وق ًتا قليال ً
الله يرىض أو يشبع «بعبادة الشفاه»؟ بالطبع ال؛ فقد قال يسوع يف يوحنا « :15 :14إِنْ ُك ْن ُت ْم
اي»
احف َُظوا َو َصا َي َ
تحُ ِ ُّبو َننيِ َف ْ

لو جتاهلنا وصاياه ،ثم أخربناه بقدر حمبتنا له ،فحينئذ نحن ال نخدع إال أنفسنا .الله يعرف من
هم الذين حيبونه بالفعل حني يراقب ما حيدث بالفعل يف كل جمال من جماالت حياتنا ،وليس
فقط مبا تقوله ألسنتنا أو نوايا قلوبنا الطيبة.
أيضا عىل الزواج؛ فالكثري من األزواج يتجاهلون احتياجات زوجاهتم،
نفس املبدأ ينطبق ً
ِ
بل ويعتربوهن أمر مسلم به .ولكن يقولون «أنا أحبك» فقط يف األوقات التي يريدون فيها
اجلنس أو التي يريدون فيها أن هيدءوا من غضب زوجاهتن.

وألن أغلب الرجال يصدقون ما يقولونه ،فهم ال يفهمون السبب الذي ألجله ترد زوجاهتم
عليهم بالقول «ال ،أنت ال حتبين! لو كنت حتبين حقًا لكنت قضيت وق ًتا أقل يف العمل ووق ًتا
أكرث معي!»

كل رجل يف حاجة ألن يفهم أن النساء ال يقسن احلب بالكلامت التي يسمعنها .عىل الرغم
من أنه أمر بالغ األمهية للرجل أن يتحدث بلغة محُ ِ َبة وممتلئة باالهتامم نحو زوجته ،إال أن
مقياسها املطلق ملحبته هلا هو« :ما الذي ستتنازل عنه لتسدد احتياجايت؟ ما مقدار أمهيتي
بالنسبة لك عند مقارنتي باألشياء األخرى يف حياتك؟»

لو ضحى رجل باحتياجاته ورغباته لتسديد احتياجات زوجته ،فآنذاك تشعر باحلب .ولو مل
ُي َض ِّح من أجلها ،فلن تتمكن حتى كل كلامت احلب يف العامل من إقناعها بأنه حيبها.

كام أن النساء يف حاجة ألن يفهمن نفس اليشء عن أزواجهن .الرجل سيعلم أنك حتبينه حني
تعطيه الطاقة واالهتامم الذان يستحقهام .حني تكونني مرهقة لدرجة جتعلك غري قادرة عىل
«ح َج َج ُه» حني تكون
تسديد احتياجاته ،يشعر زوجك بنفس املشاعر التي تعانينها بشأن ُ
احتياجاتك غري ُم َس َّددة .احلل هو وضع الكلامت موضع التنفيذ الفعيل.

األمر الثالث الذي ذكرته يف القامئة السابقة ،هو أنك ال جيب عليك فقط أن تربهن عىل صدق
مستعدا حلاميتها طوال حياتك.
أيضا أن تكون
أولوياتك باألفعال ،وإمنا عليك ً
ً

حقيقيا
بتزايد أعباء احلياة بشكل مستمر عليك ،ميكن أن تصبح عملية محاية أولوياتك حتد ًيا
ً
إحلاحا كل يوم .مبجرد أن حتدد أولوياتك ،وتلزم نفسك بأن تربهن عىل أمهيتها بطرق
أكرث
ً
حقيقية ،اخلطوة التالية هي االستعداد حلاميتها من التطفالت (اهلجامت) الغري مرغوب فيها.
إحدى الطرق التي ميكنها أن تساعدك عىل فهم مدى رضورة أن حتمي أولوياتك ،هو أن تنظر
لوقتك وجهدك وكأهنام نقود .ألنه من السهل علينا أن ننظر للامل عىل أنه مورد حمدود ،فمن
السهل عليك أن تفهم أنه من احلتمي عليك أن تعمل ميزانية لو كنت تريد أن تستغل املال
بأفضل طريقة وأن تفعل به ما هو رضوري بالفعل .لو تبقى بعض املال بعد أن يتم تسديد
االحتياجات الرضورية ،فحينئذ ميكنك توفري مال الستخدامه يف بعض األمور املرتفة.
وبنفس الطريقة ميكن القول أنك إذا وقعت يف مأزق مايل ،فأول يشء ستفعله هو االستغناء
عن وسائل الرتف ،واألمور األخرى غري الرضورية.
نفس املبدأ ينطبق عىل الوقت والطاقة .من الغباء أن يرصف اإلنسان كل نقوده عىل األمور
املرتفة والغري رضورية وال ُي ِ
بقي شي ًئا لألكل واإلجيار .حني يأيت مالك العقار ألخذ اإلجيار ،يف
رأيك كيف سيكون رد فعله حني يعرف أنك أنفقت املال اخلاص باإلجيار يف رحلة؟

مستأجر
ريا ،ولكنين
هل تعتقد أنه سيتقبل األمر لو قلت« :أنت تعرف أنين ال أدفع لك مبلغًا كب ً
ٌ
جيد عىل أية ٍ
حال!»؟ بالطبع ال!
ٌ
البد من تنظيم ميزانية للوقت واجلهد متا ًما مثلام تفعل مع املال.

ما هي األولوية األوىل التي وضعتها يف تلك القامئة التي كتبتها منذ قليل؟

لو كان الله و أولويتك األوىل ،فالبد أن ينال الله أفضل ما يف وقتك وجمهودك.

ما هي أولويتك الثانية؟

تقول« :رشيك حيايت هو الثاين» .فالبد لرشيك حياتك إ ًذا أن ينال املرتبة الثانية يف األفضلية.
وبعد هذا يأيت أطفالك ،وهكذا حتى هناية القامئة .لو كان هناك من ال يتوفر لك املال لتدفع
له ،فيجب أن يكون من بني من يقعون يف آخر القامئة وليس يف أوهلا.

عىل الرغم من أن قول كلامت احلب لله ولآلخرين أمر بالغ األمهية ،إال أن الكلامت قد تصبح
غري رضورية إلقناع الناس مبحبتك هلم ،لو عملت ما هو صحيح بشأن ترتيب أولويات
لت حمبتك من خالل األفعال .لو مل تترصف بناء عىل قناعاتك ،فكلامتك ستكون
ووص َ
حياتك َّ
قليلة النفع.

اقتضت أولويايت (أنا جيمي) ،كام حددها الله ،أن أعلق مضارب اجلولف اخلاصة يب دون
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قانون األولوية

ٍ
سنوات .ال زلت أجين مثار هذا القرار حتى اليوم .بعد الوقت والطاقة
استخدام ملدة ثالث
الذان أخصصهام لله« ،أدفع» لزوجتي أفضل ما لدي من وقت وجهد ،وهو ما تستحقه مين
بالفعل ،ألهنا األولوية الثانية األهم يف حيايت.

لو كان هناك من سيتعني عليه أن يتعايش بدون وقتي وطاقتي ،فلن تكون هي .نتيجة لذلك،
لدي زوجة سعيدة ،وهي لدهيا زوج سعيد ،ألننا تعلمنا أن نحب طرق الله يف أسلوبه يف
ترتيب أولويات حياتنا.

مؤخرا من الشعور بانتهاك احلقوق من قبل أشياء أخرى
هل اشتكيت أنت أو رشيك حياتك
ً
أو أشخاص آخرين يغزون زواجكام؟
لو شعر أي منكام هبذا ،فالبد من أن تنتبها بحرص شديد هلذه اإلشارات التحذيرية .فهي
شهادة مرسلة لكام من الله ملنع تدمري الزواج الذي صممه ليكون أداة لالستمتاع والربكة.
لو انتبهت لإلشارات التحذيرية ،وتعاملت مع املشكالت التي تسبب هذا «الطنني» الناتج
أيضا بالرسور ألنك خصصت الوقت واجلهد
عن جهاز اإلنذار ،فستشعر بالشبع ،وستشعر ً
إلعادة ترسيخ أولويات الله يف حياتكام.

بينام تلتزمان برتسيخ ومحاية األولويات الصحيحة يف زواجكام؛ ستجدان أن هناك الكثري
أيضا أن هناك الكثري من املكافآت املذهلة .اعرف فقط
من التحديات ،ولكنكام ستجدان ً
مقدسا ومجيال ،وسيظل هكذا لو مل
إنك ال ميكنك حتسني التصميم اإلهلي .لقد خلق الزواج
ً
نحاول أن نغريه.

الله َوبِر ُهَ ،و ِ
وت ِ
ِ
لك ِن ْ
اط ُل ُبوا َأ َّو ً
هذ ِه ُك ُّل َها ت َُزا ُد َل ُك ْم( .متى )33 :6
ال َم َل ُك َ
َّ
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قانون االلتصاق الدائم (اجلهد املتواصل)
َ ...و َي ْل َت ِص ُق( )3بِا ْم َر َأ ِت ِه ...
تكوين 24 :2

جلست يف مكتبي (أنا جيمي) مئات املرات مع بعض األزواج الغري سعداء ألسمع أحدهم أو
كالمها يقول شي ًئا مثل« :مل أعد أحبه (أحبها) ،رمبا نكون اقرتفنا ً
خطأ حني تزوجنا!»

حني أسمع كلامت كتلك ،أتفهمها واتعاطف معها متا ًما ألهنا نفس الكلامت التي كنت
أستخدمها أنا وزوجتي للتعبري عن حالنا قبل األزمة األخرية التي ظهرت بعد مخس سنوات
من زواجنا .واليوم أصبح من الصعب عيل أنا وكارين أن نفهم كيف شعرنا هبذا ،ألننا نحرتم
بعضنا احرتا ًما عميقًا ،وألننا غارقني يف حبنا لبعض.

ولكن ميكننا أن نتذكر أنا وهي تلك اخلربة املليئة باملشاعر الالمبالية وباخلداع ،والتي قادتنا
لقول كلامت بشعة كتلك لبعضنا .كام أننا نتذكر بوضوح اخلطوات التي اختذناها لشفاء
عالقتنا .نفس تلك اخلطوات علمتنا كيف نقوي عالقتنا ونحفظ مشاعرنا القوية والصحية
نحو بعضنا ،كام أهنا علمتنا كيف نحافظ عىل شعلة الرومانسية متقدة يف عالقتنا.

لتتفهم الكيفية التي ميكنك هبا أن تظل غار ًقا يف احلب بعمق وبرومانسية طوال حياتك
الزوجية ،وبالنسبة للبعض أقول :لتفهم الكيفية التي هبا تسرتد احلب الذي فقدته نحو رشيك
حياتك ،البد أن ترجع مرة أخرى لتكوين  .25 -24 :2كام كتبت من قبل ،تلك اآليات تضم
كلامت الله احلاسمة التي ترسخ القوانني األساسية للزواج.

بعد أن أمرنا بأن نرتك (نتخىل عن ،أو نفك الرباط مع) عائالتنا ،وبأن نضع األولويات
الصحيحة حلياتنا يف الزواج ،قال هذه الكلامتَ ......« :و َي ْل َت ِص ُق بِا ْم َر َأ ِت ِه »...تكوين .24 :2
Notes
1. James Strong, Hebrew-Chaldee Dictionary, Strong’s Exhaustive Concordance of the
Bible (Iowa Falls,
IA: Riverside Book and Bible House), Hebrew #5800.
2. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (Springfield, MA: Merriam-Webster,
1986), p. 647.
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( )3الكلمة املرتمجة إىل «يلتصق» يف العربية ،هي كلمة « »cleaveيف الرتمجة اإلنجليزية التي يستخدمها
املؤلف ،وميكن أن تعين يف اإلنجليزية (يشق وخيرتق ،أو يلتصق بـ) -املرتجم.

فصل 4

قانون االلتصاق الدائم "اجلهد املتواصل"

وكام كان من املهم أن نفهم املعىن احلريف للكلمة العربية املرتمجة إىل «يرتك» كذلك من املهم
أن نفهم معىن الكلمة العربية األصلية املرتمجة إىل «يلتصق».

حني رأيت هذه الكلمة يف البداية خطر عىل ذهين ساطور اللحم ( )meat cleaverالذي
ريا إىل قطعتني -مثل غالبية الناس الذين يقرءون كلمة « - cleaveيلتصق».
يشق شي ًئا كب ً
ٍ
حينئذ يف نفيس قائال« :نعم ،إن تلك الفكرة تتناسب مع خربيت مع الزواج حتى
وفكرت
اآلن!».

ولكن حلسن حظنا مجي ًعا ،اكتشفت أن الكلمة العربية املرتمجة إىل « »cleaveال تعين «يشق،
أو يقطع» ولكنها تعين العكس «السعي وراء يشء بطاقة عظيمة ،واإللتصاق به بغرية.».

لذا فعندما أخرب الله الرجل بأن يلتصق بامرأته ،كان يأمره بأن يسعي وراءها بغرية عظيمة،
وبأن يلتصق متعلقًا هبا بطاقة عظيمة لبقية حياته.

منذ البدء علم الله الرس الذي ميكنه أن جيعلنا نبقى يف احلب -العمل! الزواج ال ينجح إال حني
نعمل عليه .الدفعة التي تسبب بداية االنحدار يف الزواج ليست هي العمل وإمنا قلته .اعتبار أن
أمر ُم َس َّلم به ،وحماولة االستمرار يف احلياة «بقوة الدفع» عىل دراجة الذكريات واألحداث
اآلخر ٌ
نوعا من القصور الذايت والذي يتسبب بدوره يف االنزالق إىل اخللف.
القدمية ،تسبب ً

جيدا أنين أحتدى هبذا
حني أقول لزوجني أن عليهام العمل باجتهاد إلنجاح زواجهام ،أدرك ً
أحد مفاهيمهم الرومانسية املغلوطة .سواء كنا نعرب عن هذا أم ال ،يعتقد أغلبنا أننا لو تزوجنا
الشخص الصحيح ،فال جيب أن نحتاج للعمل عىل هذه العالقة لنظل يف حالة حب .فهذا جيب
أن «حيدث» طواعية.
صباحا
يو ًما بعد يوم ،نحن نعتقد أننا جيب ان نصل لدرجة نكون قادرين فيها عىل أن نستيقظ
ً
وننظر لرشيك حياتنا وهنتف« :هليلويا!» .لذا نحن نتوق للعثور عىل «األستاذ أو األستاذة
الصح» والذي ميكننا أن نسري معه رحلة احلياة املمتعة ونعيش سعداء طوال أيام حياتنا .فعىل
كل حال ،هذا هو ما نراه حيدث يف األفالم.

هوليود ،وهو املكان الذي يبدأ منه اليوم غالبية اخلداع الرومانيس ،أصبحت تعج بالطالق،
واألمراض التناسلية ،واخليانة ،والشذوذ اجلنيس .لو كان ألحدهم سلطان أن خيربنا عن ماهية
احلب -فبكل تأكيد لن يكون من هذا العامل.

حني خيربين الناس بأن حمبتهم قد نفذت ،او بأهنم ال يرغبون يف االستمرار يف زواجهم،
أوجه هلم هذاالسؤال« :هل تتضايق من فكرة العمل بجهد عىل عالقتك مع رشيك /رشيكة
حياتك؟»
بعد دقائق قليلة من اإلنكار ،عادة ما يقول أحدهم كلامت مثل« :نعم ،أنا متأكد من أنين مل
جهدا بالدرجة املطلوبة لفرتة من الوقت .ولكين اآلن ال أشعر حتى بالرغبة يف حماولة
أبذل ً
فعل هذا!»
ملساعدتك عىل فهم املوضع الذي تنهار فيه الكثري من الزجيات ،ارجع بذاكرتك للموعد األول
الذي التقيت فيه مع رشيك حياتك .ما قدر اجلهد الذي بذلته لتتمكن من التأثري يف رشيكك؟
ما قدر الوقت الذي قضيته يف أعداد شكلك من الناحية اجلسدية؟ ما قدر حرصك يف انتقاء
الكلامت التي كنت تتحدث هبا؟ ما قدر الطاقة التي بذلتها يف إظهار خدمتك وحماوالتك
إلسعاد رفيقك/رفيقتك؟ أنت وأنا نعلم متا ًما أننا بذلنا «آخرنا» يف حماوالتنا للتأثري عىل رشكائنا
يف اللقاء األول معهم.

هذا ُيظهر أن األمر مل يكن جمرد «كيمياء» بسيطة هي التي تسببت يف أن عالقتكام كانت
مشبعة يف البداية .فاألمر تطلب الكثري من اجلهد .عادة ما يعمل املرء بجهد شديد إلنجاح
العالقة حتى يشعر باألمان يف هذا احلب مع الشخص اآلخر .حني تبدو العالقة آمنة ،يبدأ
أمرا ُم َسلَّماً به .هذه النقطة هي
املرء يف تقليل اجلهد الذي يبذله
تدرجييا ،ويبدأ يف اعتبار اآلخر ً
ً
العالمة لبداية هناية املشاعر العميقة واإلنجذاب القوة الذي كان مييز املرحل األوىل يف العالقة.
جمرد تقاسمكام نفس البيت أو نفس دفرتالشيكات ال تعين أنك ستشعر بأي يشء نحو رشيك
حياتك ،وال يعين أنكام ستتمتعان بعالقة قوية .البد أن تعمال عىل زواجكام كل يوم لبقية حياتكام،
ليك تتمتعا بزواج مشبع وعفي .حني تتوقف عن العمل بجهد عليه ،فسيتوقف عن إشباعك.

جيب أن يعرتف أغلبنا أننا تأثرنا بعمق بنظرة بريئة ولكنها خادعة لكل من احلب والزواج.
لقد أمطرنا العامل الساقط بوابل من مفاهيمه عن كيفية «ممارسة احلب» وكيفية «الوقوع يف
احلب» .ولكن هل الحظت مقدار بؤس وفشل أولئك الذين يعرضون أو يقدمون توضيح
ألساليب احلب املخادعة يف عالقاهتم الشخصية؟

يتشابه الزواج مع عضالت أجسادنا يف الكثري من األشياء .فحني منرهنا بشكل منتظم ،تصبح
أجسادنا قوية وجذابة .ولكن حني نرقد بكسل ونتوقف عن التمرن ،تصبح أجسادنا ضعيفة
وغري جذابة .كلام رقدنا بكسل ،كلام شعرنا برغبة أقل يف التمرين ،وكلام ضعفت عضالتنا.
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«ال َت َم ُّرن» هو املفتاح

ال هيم إن كان معني احلب لديكام قد نضب متا ًما ،لو بدأمتا يف بذل جمهود للعمل عىل عالقتكام،
فسرتيان رسي ًعا قيامة مشاعركام وخرباتكام من األموات والتي ظننتام أهنام لن تعودا .بغض
النظر عن حالة مشاعرك ،ال تسمح ملشاعرك بأن تقودك لقرارات خاطئة .حتى لو كانت
لديك مشاعر سيئة نحو رشيك حياتك ،ستتغري تلك املشاعر بينام تطيع أمر الله لك بأن
«تلتصق» به.
أبدا .سأطلب الطالق وأواصل
رمبا تعرتض قائال« :أنا آسف .ال أعتقد أن هذا ميكن أن ينجح ً
حيايت».

ميكنين أن أتفهم مشاعرك ،ولكن هل ممكن أن أخربك بيشء؟ لو اخرتت الطالق ،فعىل األرجح
زوجا .مبجرد
ستتزوج ثانية ،وحني تفعل هذا ستبذل أقىص ما يف وسعك جلذب زوجة أو ً
أن تتزوج ،ستحملك إثارة العالقة اجلديدة وجتعلك تواصل لفرتة ،ولكن سيأيت اليوم ،ومثلام
حدث يف عالقتك السابقة ،حيث ستكون هناك رضورة لالعتامد عىل اجلهد وااللتزام األمني
نحو اآلخر ،وليس فقط املشاعر ،من أجل استمرار العالقة.
أليس من األبسط أن تبدأ من جديد مع رشيك احلياة احلايل؟ ملاذا ال تقرر يف داخلك اآلن
أينام كنت أن تلتزم بالعمل باالجتهاد املطلوب لتجديد عالقتك؟ ميكنك أن «تواصل مسرية
حياتك» بصورة أرسع وأكرث سهولة دون احلاجة إىل عالقة جديدة تيل طالق مؤمل يشوبه
اإلحساس بالفشل.

لو كنت تطمح أن تتمتع بزواج سعيد يو ًما فالبد أنه سيأيت اليوم الذي ستتعهد فيه باالستعداد
للعمل عىل العالقة عاجال أو آجال .فلام تتجنب ما ال ميكن تفاديه؟ ال تؤجل املوضوع للغد،
فام حتتاج أن تعمله جيب أن تعمله اليوم.

طلبا للمشورة كان قد تزوج سبع مرات ،وكان يف طريقة إلمتام
أحد الرجال الذين أتوا يل ً
الزجية الثامنة! السبب وراء فشله يف كل هذه الزجيات كان عدم رغبته يف العمل بجهد عىل
هذه الزجيات .كان يلتقي بامرأة ما ،ويشعر باإلثارة نحوها ،وتسري عالقتهام بشكل جيد
ريا يطلقها.
لفرتة ثم تبدأ املشاكل ،ومبجرد أن حيدث هذا كان أخ ً
حني كانت تبدأ املشاكل ،كان هيرب منها بدال من العمل عىل حلها -أو هذا ما كان يظنه.
فاحلقيقة هي أنه مل يكن هيرب ،بل كان يؤكد عىل أنه سيستمر يف مواجهة املشاكل .الطريقة
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الوحيدة التي ميكن هبا التحقق من أن مشكلة ما قد تم التخلص منها لألبد هي حلها  -وليس
جتاهلها أو الطالق.

تقابلنا أنا وزوجتي باملصادفة يف أحد األسواق اجتارية الكبرية مع امرأة كنا نعرفها لسنوات
جدا مما
طويلة ولكننا مل نكن قد رأيناها منذ فرتة.
وفورا شعرت أن شكلها اآلن أفضل بكثري ً
ً
كانت عليه يف آخر مرة رأيتها فيها .وقدرت أهنا خرست عىل األقل  20كيلو جرا ًما ،وأهنا قد
ريا شامال يف مظهرها .وامتحدناها أنا وكارين عىل التحسن امللحوظ يف شكلها.
عملت تغ ً
وبينام كانت تشكرنا قالت« :أعتقد انكام تعرفان أنين أنا وك ...قد تطلقنا؟ حني فعلنا هذا
فورا أن ع َّ
يل أن أعمل ،وأن أفقد بعض الوزن ،وأفعل شي ًئَا بنفيس ،وإال فلن أنجح يف
أدركت ً
اإلمساك بأي رجل آخر!»
فورا هي« :أتساءل عن السبب الذي منعها من بذل هذا
والفكرة التي خطرت عىل رأيس ً
املجهود إلنقاص وزهنا وحتسني شكلها حني كانت متزوجة من رجلها السابق؟ أراهن أهنا لو
كانت قد فعلت هذا لظال متزوجني لآلن ،وملا كانت تبحث اليوم عن زوج آخر!»

جهدا
جدا لنؤثر عىل أشخاص غرباء متا ًما ولكننا ال نبذل ً
ريا ً
ملاذا نختار أن نبذل جمهو ًدا كب ً
للعمل عىل إسعاد األشخاص الذين تعهدنا أمام الله بأن «نحبهم ونرعاه» لبقية حياتنا؟
رمبا يفكر أحدهم قائال« :أهيا القس أنت ال تفهم احلكاية ،أنا أعلم أنين خمطيء ولكين عىل
جدا .أنا مل
حبا عظيماً هبذا القدر يف حيايت .إننا متناغمني ً
عالقة بامرأة أخرى .وأنا مل اخترب ً
أشعر بتلك املشاعر نحو أحد قط .لذا البد أن هذه هي إرادة الله حليايت .بعد أن اختربت هذه
العالقة ،ال أعرف إن كان من املمكن أن أشعر بالشبع يف عالقتي بزوجتي مرة أخرى».
لو كان هذا هو ما تفكر فيه فالبد أن أقول لك هذا :إن العالقات الغرامية دا ًمئا خطأ يف عيين
الله ،كام أهنا مدمرة .كام أهنا ال حتل مشكالت أي شخص ،وإمنا تثري عاملًا من املتاعب جلميع
األطراف .ال هتم نوعية املشاعر اجليدة التي تشعر هبا يف تلك العالقة ،أو حتى نظرتك لصحة
منطقك وراء هذه العالقة ،العالقات الغرامية بطرف خارج الزواج دا ًمئا ليست من الله! كام
جدا.
أن أي عالقة تبدأ بناء عىل عالقة غرامية ،تكون قد ُبنيت عىل أساس مهزوز ً

فكر يف هذا :لو تقابلت مع الشخص الذي هو زوجتك أو زوجك أو من حتبه ،عرب
عالقة غرامية ،فام الذي يضمن لك أن هذا الشخص سيكون أمي ًنا لك؟ وحني تتوقف
«املشاعر العظيمة» ويتعني بذل اجلهد (وهي مرحلة ستأيت يف مجيع العالقات عاجال أو
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وغالبا عاجال) ،ما الذي جيعلك تظن أن «حبيبتك/حبيبك» سيعمل عىل بذل جهد مل
آجال-
ً
يبذله مع من سبقك؟
أبدا ،ولكنها ببساطة تلد مشكالت جديدة أكرب.
افهم األمر! اخلطية ال حتل املشاكل ً

جاهدا عىل حب رشيك حياتك،
بغض النظر عن احلالة التي مير هبا زواجك اليوم ،لو عملت
ً
وعىل تسديد احتياجاته (حتى لو مل يكن هذا الرشيك يفعل نفس األمر معك) ،فستبدأ يف
جدا هو أنه لو التزم الزوجان بالعمل عىل حتسني
اختبار تغيري حقيقي يف زواجك .واألفضل ً
زواجهام كل يوم فستختربان نتائج مذهلة.

أنا أعلم أن هذا حقيقي ألين مررت بكل خطوات تلك العملية .أنا وزوجتي ال نتضايق
فرحا .أنا أعلم أهنا ستسدد احتياجايت بحامس
من اجلهد الذي نبذله ألجل بعضنا ،بل نعتربه ً
وبطريقة تعطيين فيه األولوية ،وهي تعلم أين سأعمل نفس األمر معها .يا هلا من طريقة
رائعة للحياة ،ويا له من أسلوب مشبع وثابت ملحبة اآلخر!

قريبا أو كنت ممن تزوجوا حديثًا ،فأرجو أال تسمح لزواجك
لو كنت ختطط للزواج
ً
باالنحدار إىل هوة من الالمباالة .قرر اآلن أن رشيكك هو الشخص املناسب والصحيح لك،
شب ًعا.
فصاعدا ستعمل كل جهدك لتجعلها أو جتعلينه
وأنك منذ اآلن
ً
ً
سعيدا و ُم َ
مشاعرا عارمة
بينام تذهب املشاعر وجتيء ،ستتمتعان بالعالقة الثابتة املشبعة ،وستختربان
ً
من الشبع العميق .يف احلقيقة ميكنين القول أن اإلستمرار يف بذل جهد للعمل عىل زواجكام
يضمن أن املشاعر الصحيحة ستظهر بشكل أكرث ثباتًا من السامح للزواج باالنجراف إىل
بحار احلياة العامرة باملشاكل.

ولكن رمبا تكونان يف مرحلة خرسمتا فيها مشاعركام وحبكام لبعضكام .رمبا تكونان قد
جرحتام وآذيتام بعضكام البعض يف أثناء هذا .لو كانت تلك هي حالكام ،ولو كنتام ترغبان
يف شفاء زواجكام واسرتداده ،فالله لديه خطة مكونة من ثالث خطوات السرتداد املحبة
األوىل لعالقتكام .هذه طريقة مضمونة ،ألهنا مبنية عىل كلامت الكتاب املقدس.

األمر الرائع بشأن خطة الله هو أنه حني يأمرنا بأن نفعل شي ًئا ما ،فهو دو ًما يعلمنا كيفية
فعله ،كام أنه يعطينا القوة لتتميمه مبعونة الروح القدس.
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ثالث خطوات لتجديد العالقة

يف رؤيا  5 :2كان يسوع يتحدث إىل كنيسة أفسس بشأن عالقتهم الضعيفة معه ،فقد كانت
يو ًما قوية وغنية ،إال أن حمبتهم نحوه بدأت يف الفتور .وتعامل يسوع مع هذا املوقف بتوجيه
إرشادات هلم السرتداد حمبتهم له.
ها هي اخلطة ذات اخلطوات الثالث والتي أعطاها يسوع ملؤمين أفسس لتجديد واسرتداد
حمبتهم املشتعلة نحوه.
اع َم ِل َ
األ ْعماَ َل األوىل
ُبَ ،و ْ
َفاذ ُْك ْر ِم ْن َأ ْي َن َسق َْط َت َوت ْ

نفس اخلطوات الثالث ميكنها أن تشفي وحتيي من جديد حمبة أي زوجني ،وهي:

 .1اذكر من أين سقطت:

كمؤمنني جدد ،نكون يف العادة مستعدين لفعل أي يشء خلدمة املسيح .نحن أجرأ املبرشين،
أشياء أخرى
وال ميكننا أن ننتظر لنطلب الرب يف كل املناسبات .ولكن مبرور الوقت ،تبدأ
ٌ
يف التنافس لالستحواذ عىل انتباهنا .لو استسلمنا هلا ،وهو ما يفعله غالبيتنا ،فسنجد أن حمبنا
نحو الله بدأت تفرت.
غالبية الناس يعتقدون ببساطة أن هذا هو «النضوج» الذي جيب أن خيتربه كل مؤمن .ولكن
يسوع دعا هذا خطية «ترك املحبة األوىل» .إنه يعلم ملا فقدناها ،ألننا توقفنا عن العمل عىل
العالقة.
من امللفت لالنتباه أن يسوع ال خيربنا بأن نحاول أن نشغل بعض املشاعر لنسرتد حمبتنا له .فهو
شعورا ،وإمنا هي اختيار إرادي .يف احلقيقة
يعلم أن القوة األساسية للمحبة احلقيقية ليست
ً
الكلمة التي تستخدم عادة يف العهد اجلديد للحب هي الكلمة اليونانية «آجابيه، »agape -
والتي تعين« :التزام بفعل ما هو صحيح نحو شخص آخر بغض النظر عن املشاعر».
إن أساس الله ومقياسه للحب هو الاللتزام بالعمل من أجل حتقيق أفضل مصلحة لآلخر بغض
النظر عن مشاعرك .عىل الرغم من أن املشاعر تكون جيدة ومالمئة يف مرات كثرية ،ولكنها ال
سيد ٍ
قاس يف حياتك ،لو التزمت بفعل ما «تشعر»
أساسا للعالقات .املشاعر ٌ
تصلح ألن تكون ً
برغبة يف أن فعله ،فستتحول حياتك إىل دائرة مفرغة قاسية من األمل والتشويش .حني تقرر
أن تفعل ما هو صواب بغض النظر عن مشاعرك ،فستمتيلء حياتك بالربكة وباألمان.
ملعرفته هبذه احلقيقة ،أمر يسوع مؤمين أفسس أوال بأن «يذكروا» املكان الذي سقطوا فيه.
بكلامت أخرى ،كان يريدهم أن يتذكروا أفعاهلم يف بداية التزامهم به حني كانت حمبتهم
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متأججة نحوه .مل حياول أن جيعلهم يتذكروا مشاعرهم ،ولكنه كان يريدهم أن يتذكروا أفعاهلم.
بينام نحاول تطبيق هذا عىل الزواج ،فإن تلك اخلطوة األوىل تعين تذكر التفاصيل املفرحة
جدا .هل تذكر
ألفعالكام السعيدة ا ُملعطية يف البداية حني كانت العالقة ممتعة ومشبعة ً
الكيفية التي كنت تكرم هبا الشخص اآلخر ،وتتحدث معه بحساسية؟ هل تتذكر كيف
كنت تفعل أشيا ًءا صغرية حماوال هبا أن تؤثر عيل الشخص اآلخر؟ هل تتذكر كيف كنتام
تفكران يف بعضكام طوال اليوم ،وتتتعجالن اللقاء وتستعدان له؟
ٍ
مستعدا
فحينئذ تكون قد أصبحت
مبجرد أن تتذكر األفعال التي ُبنيت عليها املحبة األوىل،
ً
للخطوة الثانية.
 .2تُب:

الكلمة املرتمجة إىل «توبة» يف الكتاب املقدس تعين يف األصل «استدر ،أو غري اجتاهك»
وهذا يلمح إىل أننا نسري يف االجتاه اخلاطئ ،وأن علينا أن نغري اجتاهنا .حني نفقد املحبة األوىل
التي كانت يف قلوبنا يو ًما لرشيكنا ،البد أن يكون من الواضح لنا أننا نفعل بال شك أمور
خاط ًئا ،أو أننا انحرفنا عن املسارالصحيح الذي كنا نسلك فيه من قبل .هلذا علينا أن نغري
اجتاهنا ،أو نتوب ،ليك ننال الشفاء.
حني يطلب منا يسوع أن نتوب فهذا هو ما يعنيه .أن تذكر األفعال املتحمسة التي كنا
نفعلها ،واالجتاهات الصحيحة التي أظهرناها يف بداية العالقة ،والبد لك أن تغري أية أفعال
أو اجتاهات قلب موجودة لديك اآلن وخمتلفة عن تلك التي كانت لديك يف البداية .التوبة
احلقيقية هلا ثالثة مكونات )1( :االعرتاف باحلق (إعالن) )2( ،االعرتاف بأنك خمطيء
(اعرتاف) ،و( )3تعديل اجتاهك (أفعال).

لو اكتشفت أن هذا املوقف ينطبق عليك حني تقارن بني حالتك احلالية وبني حالتك األصلية،
مستعدا لتحمل مسئولية الفشل باالستعداد للتوبة ،فحينئذ ميكنك
وحني تكون قد أصبحت
ً
أن ختتتم عملية االسرتداد باخلطوة الثالثة.
 .3اعمل األعامل األوىل:

الحظ حقيقة أن يسوع ال يطلب أي مشاعر منا ،فهو مل يقل« :أهيا الساقط ،عليك أن ترضم
بعض املشاعر العميقة نحوي اآلن ،وإال فستقع يف مشاكل كبرية!»
لكنه قال ببساطة أن عىل من سقطوا أن يترصفوا بنفس الطريقة التي كانوا يتعاملون هبا حني
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كانت عالقتهم به يف بدايتها .استثمر وقتك وجهدك يف هذه العالقة مرة أخرى بغض النظر
عن طبيعة مشاعرك يف أثناءالقيام هبذا ،مشاعر الفرح ستأيت حني يكتمل العمل.

حني بدأت أنا وزوجتي مسرية الشفاء لزواجنا  ،قادين الروح القدس هلذا الشاهد وأخربين
بأن ألتصق بكارين بكل جهدي وبحساسية ،متا ًما كام كنت أعاملها يف البداية .املشكلة
الوحيدة كانت أنين قد فقدت كل مشاعري نحوها .وعىل الرغم من أننا اعتذرنا أحدنا لآلخر
وغفرنا أحدنا لآلخر ،إال أن كال منا كانت له حتفظات جادة عىل فكرة أن نكون حساسني
عاطفيا نحو بعضنا مرة أخرى.
ً

يف هذه املرحلة من زواجنا كنا يف حالة حتفظ ،فقد كنا يف حاجة ألن نفعل شي ًئا -كنا يف حاجة
ٍ
بأفعال -ولكن مشاعرنا كانت تقول لنا أال نتحرك ،أو ختربنا بأن نفعل الترصف اخلطأ.
ألن نقوم
كان علينا ببساطة أن نرفض اإلصغاء ملشاعرنا الغري سليمة واجلرحية ،وأن نبدأ يف طاعة كلمة
الله .لذا فعىل الرغم م أن أيٍ منا مل تكن لديه أية مشاعر إجيابية أو عواطف جيدة يف هذا
الوقت ،إال أننا بدأنا يف فعل األشياء التي كنا نعلم أهنا صحيحة لبعضنا البعض.
النتيجة؟ فقط بعد أيام قليلة بدأنا نرى تغيريات واضحة يف عالقتنا ومشاعرنا .وبعد عدة
جدا .وبعد عدة سنوات بلغنا عمقًا وطوال
أشهر أصبح زواجنا خمتلفًا متا ًما ،وأصبح مشب ًعا ً
جدا يف حبنا لدرجة مل نختربها من قبل يف زواجنا.
كبريين ً

انطباعا بأننا منذ ذلك احلني مل نواجه أية مشكالت أو إحباطات يف زواجنا.
ال أريد ان أعطي
ً
ولو شعرت لوهلة باالنطباع اخلاطئ بأننا برش «سوبر» أو بأننا خمتلفون عنك بصورة أو
ٍ
إهلي»
بأخرى ،فقد تظن أننا نجحنا فقط بسبب قدرات خاصة نتمتع هبا أو بسبب
«تدخل ٍ
معجزي خاص .أنا وكارين شخصان عاديان مثلك .لو كان الله قد فعل هذا معنا ،فيمكنه أن
يفعله ،وسيفعله مع أي شخص آخر ،حتى أنت.
نحن قادران عىل مشاركة قصتنا معك اليوم ليس بسبب من نحن وال بسبب ما فعلنا ،ولكن
ألن كلمة الله حقيقية .لو بدأت اليوم يف اتباع وصيته بأن «تلتصق» برشيك حياتك ،وبأن
تعمل بجهد عىل هذه العالقة ،فستظل تتعرض للمشاكل .ولكن كلام ظللت ثاب ًتا ومطي ًعا،
كلام قلت مشكالتك ،وكلام كان من السهل عليك التعامل معها .وستتزايد بركاتك أكرث
وسيمكنك التمتع والفرح هبا.
منر أنا وكارين اليوم ببعض املشكالت القليلة ،ولكننا ال نعاين من الكثري من اخلالفات اهلامة،
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وحني نواجه أحدها ميكننا التعامل معه هبدوء دون احلاجة ألن نتسبب يف أذى حبنا وثقتنا
نحو بعضنا البعض .هذا اختالف كبري عن حياتنا املاضية .لدينا الكثري من األمور املفرحة
يف حياتنا والكثري من الربكات كذلك ،وكل هذا بسبب القوة واحلق النابعني من كلمة الله
العاملة يف زواجنا بشكل يومي.
التزم اليوم بأن تعمل باجتهاد عىل عالقتكام وارفض كل معلومات خاطئة من العامل عن نوعية
احلب املزيفة التي يعرضها .ميكنك أن تعيش يف زواج يسوده احلب والشبع بشكل دائم،
وليس بشكل استثنايئ .كل هذا يعتمد عىل رغبتك يف طاعة وصية الرب القائلة أنك جيب أن
«تلتصق» برشيك حياتك.

لو اختذت القرار بأن تلتصق وتناضل من أجل رشيكك بجهد واجتهاد ،فرسعان ما ستكتشف
وقاسيا ،وستخترب احلقيقة
صعبا
ً
أن تعب املحبة هذا والذي ستصبح «مدم ًنا» عليه ،ليس عمال ًَ
إشباعا مبرور األيام ما دامت تقوم به
الرائعة التي مفادها أن زواج يزداد قوة ويصبح أكرث
ً
بطريقة الله.

فيِ ُكلِّ َت َع ٍ
ب َم ْن َف َع ٌةَ ،و َك َ
ال ُم الشَّ َفتَينْ ِ إِنمَّ َا ُه َو إِلىَ ا ْل َفق ِْر( .أمثال )23 :14
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َان َجس ًدا َو ِ
اح ًدا.
َ ...و َي ُكون ِ َ
تكوين 25 -24 :2

الكلامت السابقة الواردة يف سفر التكوين فيها إشارة واضحة لالحتاد اجلنيس .وفقًا ملا هو
واحدا مع
مكتوب يف 1كو  ،16 :6حني منارس اجلنس مع شخص من اجلنس اآلخر ،نصبح
ً
حتذيرا من الرسول
هذا الشخص .السياق اخلاص بتك اآلية الواردة يف رسالة كورنثوس يضم
ً
بولس للمؤمنني املتهورين الفاسقني يف كورنثوس من أن يتورطوا يف سلوكيات ال أخالقية مع
العاهرات .وقد قال أن اإلنسان يف هذه املامرسة «خيطيء إىل جسده».

واحدا ،والذي ينطبق عىل ممارسة
جسدا
لو نظرنا ملا يتجاوز املعىن املبارش للكلامت يكونان
ً
ً
اجلنس م ًعا ،فسيمكننا أن نرى أن تكوين  24 :2يقر قانونًا يف الزواج خيرتق كل جماالت احلياة.
هذا القانون والذي أدعوه بقانون امللكية هو املفتاح لرتسيخ الثقة واحلميمية يف العالقة.

جديدا يف الوحدة والرتابط كزوجني.
مبجرد أن نفهم هذا القانون ونخضع له سنخترب عمقًا
ً
ولكن لو كرسنا هذا القانون ولو بحسن نيه ،فالرضر الذي ميكن أن يلحق بالثقة واحلميمية
رضرا جسيماً  ،إن مل يكن قاتال.
يف العالقة ميكن أن يصبح
ًَ

Notes
1. James Strong, Hebrew-Chaldee Dictionary, Strong’s Exhaustive Concordance of the
Bible (Iowa Falls,
IA: Riverside Book and Bible House), Hebrew #1692.
2. Ibid., Greek #26.
3. Ibid., Greek #3340.
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لفهم التأثري الكامل والعواقب املرتتبة عىل قانون امللكية يف الزواج أرجو أن تفكر يف هذه
املالحظة :الزواج هو احتاد كامل تصبح فيه مجيع األشياء اململوكة والتي كانت تتم إدارهتا
بشكل فردي (وبانفصال) ،مملوكة وتُدار بشكل مشرتك .ليست هناك استثناءات؛ فأي يشء يف
نتج غرية
الزواج ال يتم اخضاعه ً
عمدا مللكية الطرف اآلخر يعترب خارج نطاق الوحدة ،و ُي ُ
مرشوعة.

إن الفعل الذي ينتج عنه حتول االثنان إىل جسد واحد يتخطي ما هو أبعد من جمرد املامرسة
اجلنسية .ألنه يتطلب دمج كل األشياء املرتبطة بشخصني أو اململوكة هلام لتصبح كتلة
واحدة مملوكة و ُمدارة من قبلهام .لو كان هناك يشء ال يرغب أي رشيك يف أن يدخله يف
إطار الزواج ،فإن هذا الرشيك يكرس قانون امللكية ويتعدى عىل حقوق الرشيك اآلخر.
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واحدا» فسأحاول أن
«جسدا
بسبب األمهية البالغة لقانون امللكية ولفكرة أن يصري االثنان
ً
ً
أرشحهام بكل وضوح.

لتجنب فقدان املعىن الكامل خلطة الله للوحدة يف الزواج البد أن ننظر ملا قاله بولس يف رسالة
كورنثوس األوىل  7عن اجلنس وعهد الزواج .يف هذا اإلصحاح مل يكمل فقط تعليقاته التي
بدأها يف اإلصحاح السادس ،ولكنه رشح معناها بوضوح أكرب.

ِ ِ
الر ُج ُل املرأة َح َّق َها ا ْل َو ِ
س لِ ْلمرأة ت ََس ُّل ٌط َعلىَ َج َس ِد َها،
اج َبَ ،و َكذلِ َك املرأة ً
الر ُج َلَ .ل ْي َ
أيضا َّ
ل ُيوف َّ
ِ
ِ
س َل ُه ت ََس ُّل ٌط َعلىَ َج َس ِد ِهَ ،بلْ لِ ْلمرأة1( .كو .)4 -3 :7
الر ُج ُل ً
أيضا َل ْي َ
لر ُج ِلَ .و َكذل َك َّ
َبلْ ل َّ

هل الحظت ما قاله بولس عن تسلطنا عىل أجسادنا يف الزواج؟ جيب علينا أن نغري ملكية
أجسادنا والتحكم فيها وإدارهتا من امللكية واإلدارة الفرديتني إىل امللكية واإلدارة املشرتكتني
بيننا وبني رشيكنا .هذا ليس ترصحيًا لنا بانتهاك اآلخر ،ولكنه ببساطة قانون الله للملكية
والتعامل.

أي يشء ليس ً
ممتلكا أو حتت التحكم الكامل من الطرفني سيقود إىل اإلنقسام واملشاكل .كل
منطقة يف زواجنا نخضعها بإرادتنا للملكية واإلدارة املشرتكتني ستبين روح الثقة واحلميمية
يف العالقة.
ها هي ثالثة أمثلة حياتية حقيقية توضح النتائج والعواقب املرتتبة عىل كرس قانون امللكية
(هذه ليست حاالت فعليه حدثت ،ولكنها أمثلة عىل مشكالت شائعة رأيتها من خالل خدمة
املشورة التي أقدمها).
املثال األول:

كان "فرد" يرغب يف عالقة محيمة ويف االستمتاع باجلنس ،ولكن ماريلني مل تكن تتجاوب
معه حني كان يغضبها.

ٍ
حينئذ كانت تقول له« :سأقاطعك ملدة أسبوع لو فعلت هذا مرة أخرى!» كانت تقصد ما
تقوله .أىت "فرد" وماريلني إ َّ
ىل بعد أن تفاقمت املشاكل يف عالقتهام ووصال إىل حافة االنفصال.

كان "فرد" متضايق بشدة من ماريلني ألهنا كانت مدركه لرغبته اجلنسية القوية وألهنا
كانت تستخدم جسدها كأداة للضغط عليه وللتالعب به .بكلامت أخرى ميكن القول أن
ماريلني استخدمت اجلنس «للتحكم» يف زوجها ويف زواجهام .وهي مل «تقاطع"فرد"» فقط
أيضا تستخدم اجلنس يف مساوماهتا معه.
كلام أساء الترصف ،ولكنها كانت ً
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أخربين "فرد" بغضب شديد حول حادثة كانت تتعلق مبيزانية اتفقا عليها من قبل للمساعدة
عىل التعامل مع موقفهام املايل املتأزم .كان كالمها قد وافق عىل هذه امليزانية وعىل حتجيم
نفقاهتام وفقًا هلا.

ذات يوم رأت ماريلني فستان أعجبها ،ولكنها كانت تعرف أن رشاءه سيتجاوز احلد املسموح
به يف ميزانيتهام .بعد أن أظهرت عذاهبا بشأن هذا األمر لفرتة ،واجهت ماريلني "فرد" وطلبت
منه أن تشرتي الفستان عىل أية حال .قال "فرد"« :ال» بكل أدب وأوضح هلا السبب.
ومبارشة بدأت ماريلني يف مساومتها بطريقة مغرية قائلة"« :فرد" ،لو سمحت يل برشاء هذا
الفستان ،فسأسمح لك بأن متارس اجلنس معي مرتني كل يوم ملدة أسبوع!»

قد تعتقد أن هذا السيناريو هو «حلم» بالنسبة ألي رجل ،ولكنك عىل خطأ .عىل الرغم من
أن "فرد" اعرتف بأنه لعب لعبة «قبول مقايضة أي يشء يف مقابل اجلنس» لوهلة ولكنه وصف
مشاعره هبذه الكلامت« :ملاذا ال ميكن ملاريلني أن متارس اجلنس معي ألهنا حتبين وترغب َّ
يف،
سالحا
سعيدا و ُمشب ًعا؟ ملاذا جيب أن يكون اجلنس
أو عىل األقل ألهنا حتبين وتريدين ان أكون
ً
ً
أو أداة للمساومة لتنال هي ما تريده؟ لقد أصبحت أتضايق من ممارسة اجلنس معها ألنين
أشعر بأهنا متسك جسدها عين وال تفهم وال تقدر احتياجايت اجلنسية».

متاحا للمامرسة اجلنسية
عىل الرغم من أن هناك وقت من الشهر ال يكون فيه جسد املرأة ً
أبدا أن توصل لزوجها بأي صورة أن جسدها ليس ملكه أو ليس
إال أن املرأة ال جيب عليها ً
متاحا لتسديد احتياجه اجلنيس .بالطبع ال يعين هذا ،وال حتى يلمح ،إىل أن الرجل ميكنه أن
ً
يعتدي عىل زوجته بالقوة البدنية أو باألمل النفيس للضغط عليها لتفعل شي ًئا ال يتفق مع كلمة
الله أو مع ضمريها.
ولكنه يعين بالتحديد ما عرب عنه الرسول بولس :يف الزواج ،جسدي مل يعد مليك وحدي .البد
أن أهبه لرشييك من أجل هدف اإلشباع اجلنيس املشرتك .قبل أن ننتقل للمثال التايل ،البد من
أن أقول مجلتني مهمتني.

أوال ،نود أن أؤكد بشكل قاطع عىل أن هذا املبدأ يعمل من الناحيتني .فهو حقيقي بالنسبة
أيضا .عىل الرغم من أن الكثري من احلاالت تكون فيها الزوجة هي التي
للزوج وللزوجة ً
حتجم عن املامرسة اجلنسية مع زوجها للكثري من األسباب ،ولكن املشريون العاملون يف
تقريبا نفس عدد احلاالت التي تأيت فيها
جمال املشورة الزوجية اليوم يتحدثون عن أن هناك
ً
الزوجات إليهم طالبات املساعدة إلحجام أزواجهن عن ممارسة اجلنس معهن.
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من الواضح أنه من السهل عىل املرأة -أكرث منه عىل الرجل  -أن تشارك حني ال تكون مهتمة
باجلنس من أجل نفسها .فزوج ميلء بالضيق الشديد من زوجته ،أو رجل ترضرت رجولته
بطريقة أو بأخرى -سواء كصبي أو كشاب أو يف داخل الزواج -حيتاج ألن يبحث عن
راع أو ٍ
قائد مسيحي .العجز اجلنيس ال ميكن أن يتم عالجه بقراءة كتاب،
مشورة متعمقة مع ٍ
بغض النظر عن مدى جودة املعلومات أو النصائح الواردة به.
ثانيا ،نتمىن أن تكون قد الحظت بالفعل الدور الرئييس الذي تلعبه الثقة يف الزواج .الثقة هي
ً
األساس الذي يدعم وحيمي القدرة عىل أن هنب ذواتنا وأجسادنا بغري رشط لرشيكنا.

جيب أن يسأل كل شخص هذا السؤال قبل الزواج :هل ميكنين أن أثق يف هذا الشخص بشكل
كامل يف كل جوانب حيايت؟
ما مل تكن اإلجابة هي نعم ،فسيكون من الصعب عليك أن هتب ذاتك هلذا الشخص .لو مل
قادرا عىل أن هتب ذاتك لرشيكك بالكامل ،فستشعر باالنتهاك عند نقطة ما يف الطريق.
تكن ً
هلذا تعترب قضية الثقة قضية بالغة األمهية لنجاح كل زواج.
املثال الثاين:

يف لقائنا األول بدا أن «إل .يس ».و «الدونا» زوجني شابني يتمتعان بكل املزايا .فقد كان
كل منهام لطيفًا ،وخياف الله ،ولكن كانت لدهيام مشكلة خطرية تشبة الوتد الذي ميكنه أن
مؤخرا ،ولكن إل .يس .كان
يقسم ويدمر زواجهام .ورثت الدونا تركة من أبيها الذي مات
ً
يتحكم يف كل األمور املالية.
يف البداية كانت هي تتحدث طوال الوقت معربة عن ضيقها العميق من زوجها .قالت يل بينام
كان إل .يس .حيدق يف األرض بعدم ارتياح« :تويف والدي العام املايض ً
تاركا يل  .$ 65,000حني
يل أن ُأ ِ
أخذنا هذا املبلغ عرفت أن ع َّ
خض َع ُه إلل.يس .ألنه القائد املايل لبيتنا ،وهذا ما فعلته».

بينام واصلت حديثها ،بدأ صوهتا يتهدج وبدأت الدموع تنهمر عىل وجنتيها».حني تلقينا
الشيك الذي كان حيمل مبلغ املرياث الذي ورثته من أمالك أيب ،انفق إل .يس .نصف املبلغ
يف رشاء شاحنة جديدة لنفسه ،حتى دون أن يطلب رأيي .ثم وضع النصف اآلخر يف أحد
االستثامرات .لقد شعرت باخليانة ».قالت تلك الكلامت بصوت مرتعش بينام كانت متد يدها
اللتقاط منديل ورقي من الصندوق املوضوع عىل مكتبي.
بعد فرتة من الصمت الغري مريح ،ختمت الدونا مالحظاهتا بالقول« :مل أمانع أن يشرتي
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شاحنة لنفسه ،وأعلم أننا كنا يف حاجة لوضع بعض املال يف أي نوع من االستثامر ،ولكن
أمران مها الذان ضايقاين بالفعل :أوال :مل يسألين إل .يس .مطلقًا عام أريد أن أفعله هبذا املال؛
ريا ما أخربته بأنين أريد أن آخذ
ثانيا :كث ً
ولكنه ببساطة استوىل عليه وكأنه ملكه وحدهً .
بضعة آالف من الدوالرات إلصالح بعض األشياء يف بيتنا .بعد رشائه السيارة واستثامره لبقية
املال ،أخربين بأننا مل نعد يف حاجة ألي إصالحات يف البيت ألن األوالد مازالوا صغار السن،
وألننا ال ميكننا تدبري املال اللزم هلذا اآلن .كان هذا فوق قدريت عىل االحتامل!»
بعد تلك اهلجامت التي ألقيت يف وجه إل .يس .بدأ يف تقديم دفاعه قائال« :أنا أعلم أهنا غاضبة
ألنين مل اكن ألسمح هلا برشاء األثاث واألشياء التي كانت تريدها ،ولكين مل أكن أظن أن
واقعيا آنذاك .وكل مرة كنت أحاول أن أحتدث معها بشأن املوقف،
أمرا
القيام هبذا سيكون ً
ً
كانت تنفعل ،بنفس طريقة انفعاهلا اآلن ،فال ميكنين أن أتناقش بعقالنية معها».
يف الدقائق الثالثني التالية هلذا احلوار ،قمت برشح شيئني إلل يت :أوال ،الطريقة التي أنفق
هبا املال الذي أىت من املرياث أظهر لزوجته الدونا بشكل واضح أنه استوىل بشكل فردي عىل
املال وكأنه ال هيتم برأهيا أو برغباهتا ،رغم أن املال أىت من والدها .مل يطلب مشورهتا ،وحتى
الرأي البسيط الذي قدمته تم جتاهله.
عىل الرغم من أن عليه قيادة العائلة ،إال أن هذا ال يعين أنه جيب أن يتحول إىل دكتاتور يسيطر
عىل مجيع القرارات أو يتعامل مع الظروف وفق ما يراه .كل ما يف حياهتام كان ملكهام م ًعا،
لذا كان عليهام أن يشرتكا يف عملية صنع القرارات.

كان إل.يس .يعرب عن ً
متكررا من سلوكيات الرجال الذين يسيئون استغالل سلطتهم
منطا
ً
املمنوحة هلم من مركزهم ليك يتحكموا بأنانية يف األمور بدال من قيادة الدفة لصالح اجلميع.
بينام يتمتع الزوج بالسلطة النهائية يف البيت ،فإن هذا املركز قد أعطي له ليبين من هم حتته،
وليس ليحكم لصالح لراحته أو منفعته الشخصية.

ثانيا ،رشحت إلل .يس .مقدار أمهية البيت بالنسبة للمرأة .حني رفض أن مينح وجته احلق
ً
يف أن تصلح من حالة البيت ،كان يقول هلا« :أنا حقًا ال أهتم بعاملك ،لدي سياريت اجلديدة،
وعاملي يف أفضل حال».

ريا وافق عىل
كان من الواضح أنه يصارع مع النصائح التي أعطيتها له يف هذا اليوم ولكن أخ ً
أن يصيل بشأن املوقف ،وعىل أن يناقشه مرة أخرى مع الدونا .أخربتين هي الحقًا بأن كل
املشاكل قد تم حلها ،وأهنام يتأقلامن م ًعا بشكل أفضل.
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املثال الثالث:

تزوج كال من جريج وتامارا مرة سابقة ،وكان لتامارا ابنني من زواجها السابق .ورغم أهنام
كان يطلبان املشورة ،إال أن هذا مل يكن من أجل عالقتهام ،وإمنا ألن جريج مل يتأقلم معهام.
هذا سيناريو شائع ويتسبب يف مشكالت خطرية يف الزجيات التي يكون فيها ألحد الرشيكني
أو لكليهام زجيات سابقة .كانا دافئني ويتحليان بالذكاء كشخصني انجذبا لبعضهام ألن كل
منهام شعر أن اآلخر يكمله .كانا واضحان ومهذبان ،ولذا كان من الصعب يف البداية حتديد
مدى جدية مشاكلهام.
لألسف انتهت احلال بطالق جريج وتامارا بدال من حل مشكالهتام ألن تامارا رفضت أن
تشارك ملكية أوالدها والتحكم فيهام مع جريج.
قد تقول« :ولكنهام ليسا أوالده ،ووالدمها هو زوج تامارا السابق».

هذا حقيقي ،ولكن مبجرد أن تزوج جريج وتامارا أصبح األبناء جزء من البيت اجلديد
وأصبح جريج هو األب «املقيم» معهم .وكام قال جريج يف أثناء جلسة املشورة ،فقد شعر
أن حقوقه قد انتهكت بطريقتني:
 .1شعر أن تامارا مل تثق فيه مبا يكفي لتأمتنه عىل أوالدها وتسمح له بتقوميهام أو بعمل أي
مسامهة يف حياهتام .كان ردها هو أهنام تعرضا ملا يكفي من التجريح النفيس بسبب
طالقها من أبيهام ،وأهنا مل تكن تفعل شي ًئا إال حماولة محايتهام .ولكن ظل جريج ال يفهم
شخصيا وليس عىل حياة أبنيها .وأنا أتفق معه.
كيف ميكنها أن تأمتنه عىل حياهتا هي
ً

ثانيا ،شعر جريج باالنتهاك بسبب الطريقة التي كان يعامله هبا ابين تامارا .لعلمهام أنه
ً .2
ال ميلك أية سلطة عليهام ،مل حيرتماه ومل يطيعاه باستمرار.

حني واجهتهام أمهام بشأن طريقة معاملتهام جلريج كان االبنان يتهامه بسوء معاملتهام
وحياوالن زرع الفرقة بني أمهام وبينه.
وقد نجحا! وألن تامارا سقطت بني مشاعر ولدهيا املحبطة وبني إحباطات جريج املرشوعة،
اختارت تامارا ولدهيا وطلقت جريج.

ليست هناك استثناءات هلذا القانون

البد أن يغطي قانون امللكية مجيع جوانب ،وكل تفاصيل الزواج الناجح .أي يشء ال يتم
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إخضاعه للملكية والتحكم املشرتكني سيتسبب يف انتهاك لرباط الزواج .ال هيم ما هو اليشء
املعين .من خربايت يف املشورة ،ميكنين أن أقص لك عرشات األمثلة ألزواج وزوجات كانت
لدهيم مشكالت خطرية وحصلوا عىل الطالق ،وكل هذا ببساطة ألهنم مل هيتموا بتطبيق
قانون امللكية.

كان املال هو اليشء الذي رفض البعض أن يسلموه لآلخر ،وبالنسبة آلخرين كانت العائلة.
وآخرون صارعوا من أجل املهنة ،أو الرياضة ،أو التعليم ،أو الوقت ،أو اخلطط املستقبلية،
أو األبناء ،أو قضايا أخرى عديدة.

ليك ال تفكر أن رشيك حياتك متذمر وتافه بشكل غري مقبول حني متسك عنه ناحية من
ً
منتهكا قانون امللكية والسيطرة املشرتكة عىل كل يشء ،فكر يف ما قاله يسوع
نواحي حياتك
ألولئك الذين يتوقون ألن يصبحوا من تالميذه ،وملن يرغبون يف عالقة معه:

َف َكذلِ َك ُكلُّ َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َ
يع َأ ْم َوالِ ِهَ ،
ال َيق ِْد ُر َأنْ َي ُكونَ ليِ ِت ْل ِم ً
يذا( .لوقا )33 :14
ال َيترْ ُُك جمَ ِ َ

بتطبيق هذا املبدأ عىل حياتنا ،سنفهم أن يسوع ال يطلب منا أن نتخىل عن كل يشء يف حياتنا
قبل أن نتمكن من الدخول يف عالقة معه .ولكنه يقول أن علينا أن نخضع كل يشء منتلكه
لسلطانه ،وإال فلن نتمكن من اتباعه .لو كان هناك أي يشء يف حياتك ال ميكنك أو لن ميكنك
أن ختضعه ليسوع ،فأنت تقول أن هذا اليشء أكرث أمهية بالنسبة لك منه ،سواء أن أدركت
هذا أو ال.

األشياء التي ال نعطيها ليسوع تصبح «أوثانًا» يف نظره ،وهو يرفض التنافس معها .إنه يهُ ان
شخصا أكرث منه ،وحني ال نثق فيه ونأمتنه عىل كل يشء يف حياتنا.
حني نقدر شي ًئا أو
ً

نفس األمر ينطبق عىل رشكاء حياتنا ولكن مبستوى خمتلف .حني يكون لدينا يشء ال نرغب
يف مشاركتهم فيه ،فكأننا نقول هلم أهنم يف عيوننا ليسوا بنفس درجة أمهية هذا اليشء .كام
أننا هبذا نلمح إىل أننا ال نثق فيهم بدرجة كافية لنجعلهم يشاركونه معنا.

أحد االنتهاكات الصارخة لقانون امللكية اليوم هو ما يعرف باسم «اتفاق ما قبل الزواج».
وهو وثيقة قانونية يتم توقيعها قبل الزواج ملنع أي رشيك من الوصول لرثوة الطرف اآلخر.
بكل رصاحة ميكنين القول أن اتفاق ما قبل الزواج هو «شهادة وفاة» للزواج ألنه إعالن
رصيح بأن الشخص املوقع أدناه ال يثق يف اآلخر بدرجة كافية ليسلمه كل حياته.
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وال تظهر فقط مشكلة عدم رغبة أحد الطرفني يف تسليم شي ًئا ميتلكه ويتحكم فيه لآلخر،
أيضا مشكلة الطرف الذي ال يقبل شي ًئا ميلكه الطرف اآلخر.
ولكن تظهر هنا ً

مثال ،رجل مل يقبل والدي زوجته ،وكان خمط ًئا .ما مل تكن هناك خطيئة أو يشء غري قانوين أو
جدا ،البد أن تقبل ملكية كل يشء يف حياة رشيكك .قانون امللكية يعمل فقط حني
خاطيء ً
يتم تطبيقه عىل الطرفني ،امللكية االنتقائية تقود إىل األمل ،وفقدان الثقة ،وفقدان احلميمية.

أبدا كيف يقدر الوالد أن يقول بفخر «هذا
مثال آخر دقيق ولكنه واضح :هل الحظت ً
جيدا أو يترصف بشكل الئق؟ ولكن حني ييسء الطفل الترصف
ابين!» حني يفعل الطفل شي ًئا ً
أو حني يرتكب غلطة ،هل الحظت كيف ينظر أحد الوالدين لآلخر أحيان ًا ويقول« :هل
رأيت ماذا فعل ابنك اآلن؟»
جيدا أو
آسف! جيب ان يتحمل الطرفان املسئولية عن كل يشء يف الزواج سواء كان سي ًئا أو ً
غري هام.

ريا من الناحية السلبية .اآلن فكر فيام ميكن أن حيدث
حتى اآلن حتدثت عن ذلك األمر كث ً
يف الزواج حني هيب شخصان نفسيهام بالكامل للعالقة .من الواضح أن الله كان يعلم ماذا
يفعل حني أقر قانون امللكية ،ألنه كان ميهد الطريق للحميمية العميقة حني صمم الزواج
ليكون هو مكان «الوحدة».
إن أعظم فائدة تأيت من وراء وضع كل األشياء التي منتلكها يف الزواج هو أننا اآلن نتشارك يف
كل يشء .فنحن ملك بعضنا البعض بشكل كامل .ليس هناك باب ال يسمح لنا بالدخول فيه،
لذا فنحن نتشارك يف احلياة بأكملها.

احلميمية ال تبىن فقط أو يف األساس عىل املامرسة الرائعة للجنس وال عىل احلوارات العميقة.
احلميمية احلقيقية تنشأ حني جيدل شخصان حياتيهام مع بعضهام البعض لدرجة أال يتمكن
املرء من متييز أين تنتهي حياة أحدمها وتبدأ حياة اآلخر.

مرصا عىل االستقاللية و«احلقوق الفردية» ،فهذا خيارك ،ولكنك لن جتد فيه محيمية
لو كنت ً
حقيقية .فاحلميمية تنبع من العطاء الغريي والقلب املضحي املنفتح واملفتوح متا ًما عىل
موضوع حمبته .غالبية أعضاء جمتمع اليوم ،يبحثون بيأس عن احلميمية يف العالقات ،ولكنهم
جدا لدرجة أهنم ال يرغبون يف دفع الثمن.
أنانيون ً
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واحدا» مع اآلخر،
«جسدا
بينام تفكر يف مسألة «الوحدة» يف الزواج ،وحتاول أن تصري
ً
ً
اسمح يل أن أسألك األسئلة التالية:

• هل أسلمت نفسك بشكل كامل لرشيكك؟
• هل هناك يشء حمدد متسكه؟

فورا إىل الله ،واعتذر
لو شعرت أن أحد اجلوانب يف زواجك به انتهاك لقانون امللكية ،تب ً
مصححا وضعك .ومن ناحية أخرى لو كانت هناك خطية يف حياتك ،فال تطلب
لرشيكك
ً
من رشيكك أن يقبلها .ختلص منها!َ فعىل الرغم من أننا نحتاج ألن نكون متفهمني ورمحاء مع
بعضنا البعض ،إال أننا جيب أن ندرك كيف ميكن أن تكون اخلطية مميتة ألية عالقة.

تذكر أن الكلامت «اخلاص يب» و«اخلاص بك» ال بأس هبا حني تكون عاز ًبا ،ولكن حني
تتزوج البد أن تتعلم كلامت جديدة .ففي الزواج تتسبب تلك الكلامت الصغرية يف الكثري
من املشكالت ،ولكن الكلمتان «اخلاص بنا» ميكنها أن حتل املشكلة.
بغض النظر عن مقدار «غلو» يشء ما يف حياتك يف عينيك ،اسأل نفسك هذا السؤال« :هل
هذا اليشء هام لدرجة أن أضحي بزواجي من أجله؟»

لو كنت أمي ًنا مبا يكفي فستعرتف أنه بغض النظر عن طبيعة اليشء الذي جيب أن تسلمه
لآلخر ،فعند دفع مثن «يشرتي» عالقة محيمة مع الله أو مع رشيكك ،سرتى أن األمر يستحق
التضحية من أجله.
الزواج مصمم من قبل الله ليك يكون مشاركة كاملة يف كل يشء بني شخصني ،إنه رباط
يدوم مدى احلياة ،ال ميكن أن يسمو عليه إال رباط اإلنسان األبدي مع اخلالق.الثمن هو أن
يضع املرء حياته بأكملها من أجل الشخص الذي ارتبط معه بعهد الزواج.
غاليا حتى تقارنه بتكلفة الشعور بالوحدة والتشويش الذان يصاحبان
قد يبدو هذا مث ًنا ً
األنانية ومحاية الذات .ال تسمح للعدو أن يسلبك التمتع بزواج ثري مشبع باإلصغاء لكلامته
لك حني يقول« :ابحث عن أن تكون األول ».أعط كل يشء لله ولرشيك حياتك .مرة أخرى
ستكتشف أنه ال ميكنك أن تطور من خطة الله الرائعة للزواج».

ص َنف َْس ُه يهُ ْ ِل ُك َهاَ ،و َم ْن يهُ ْ ِل ُك َنف َْس ُه ِم ْن َأ ْجليِ يجَ ِ ُد َها( ».متى ) 25 :16
« َف ِإنَّ َم ْن َأ َرا َد َأنْ يخُ َ ِّل َ
65

6

قانون الطهارة

الهمُ َا ُع ْر َيا َنينْ ِ  ،آ َد ُم َوا ْم َر َأت ُُهَ ،وهمُ َا َ
ال يخَ َْج َ
َو َكانَا ِك َ
ال ِن.
تكوين 25 :2

بعد أن خلق الله آدم وحواء يف جنة عدن ،مل يكسيهام .مل يرغب يف أن يعد هلام أغطية
مصنوعة .كانت مشيئة الله الكاملة هلام أن يظال عريانني .قبل أن تشعر بالغضب مين ،أود
أن أخربك بأين لست من أنصار مذهب العري وأنا ال أدعم أو أتساهل مع هذه املامرسات.
ولكن هذه احلقيقة الكتابية اهلامة ستساعد األزواج بشكل كبري لو فهموا معناها ومغزاها
احلقيقيني للزواج اليوم.

يف بداية الزمن ،قصد الله للزواج أن يكون مكانًا «للعري» الكامل ،من الناحية اجلسدية،
والذهنية ،والوجدانية ،والروحية .هذه هي احلالة التي متتع هبا آدم وحواء يف تكوين .25 :2
كانا عريانان متا ًما أمام الله وأمام نفسيهام .يف تلك احلالة كانا يشاركان بنفسيهام بشكل
كامل يف مناخ من احلميمية واالنفتاح .تلك صورة الله عن عالقة الزواج الكاملة.

عىل الرغم من أننا مل نخلق ليك «نعري» أنفسنا متا ًما أمام كل الناس الذين نقابلهم يف احلياة ،إال
أن رشيكنا يف الزواج هو االستثناء .يف احلقيقة أنه باإلضافة إىل العالقة مع الرب ،ليست هناك
عالقة أخرى يف احلياة تقدم إمكانية ألن يكون املرء «مكشو ًفا» متا ًما أمام اآلخر مثل الزواج.

يف الزواج نبدأ بشكل غريزي يف الرغبة يف أن نشارك ذاتنا مع اآلخر .ولكن ليك يتحقق هذا
البد أن يكون هناك مناخ حممي و ُمهيأ ليوفر البيئة التي ميكننا أن «نتعرى» فيها بشكل منتظم.

لقد صمم الله عري الزواج ليك يتضمن كل جوانب حياتنا :اجلسد ،والنفس ،والروح .حني
نكون قادرين عىل «كشف» أنفسنا بالكامل يف كل اجلوانب أمام رشيك احلياة بدون خزي
موقع ٍ
آمن ميكن فيه للعالقات القوية واحلميمة أن تتطور .لو مل نكن
أو خوف نكون يف
ٍ
قادرين عىل أن «نكشف» أنفسنا متا ًما أمام رشيك احلياة ،فمعىن هذا أن هناك ما نخفيه .البد
لليشء املختبيء أن يظهر .والسبب بسيط :لقد خلقنا الله باحتياج «للتجرد».
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أبدا أن لديك احتياج ألن تكشف نفسك أمام رشيكك ،ولكنه
رمبا ال تكون قد أدركت ً
احتياج حقيقي .األمر ال يتعلق ببساطة باالنكشاف اجلسامين أمام اآلخر ،ولكنه يتعلق
بكشف كل يشء يتعلق بك أمامه .أنت يف حاجة لالنفتاح ولكشف نفسك ،ولكنك ال ميكنك
أن تفعل هذا يف أي مكان أو مع أي شخص.

التجرد الصحي البد أن حيدث يف مكان خاص ومع الشخص الصحيح .عىل الرغم من أن
األصدقاء املقربني وبعض أفراد العائلة ميكنهم تسديد هذااالحتياج للتجرد أمامهم لدرجة ما،
إال أن الزواج هو املكان الوحيد الذي خلقه الله لنا لتسديد هذا االحتياج للتجرد الكامل.
عند هذه النقطة قد تقول «حس ًنا ،أنا متزوج ،ولكن بكل تأكيد ال ميكنين كشف مجيع
جوانب حيايت لرشييك!»

حاليا يف داخل
قادرأ عىل أن تشبع رغبتك الداخلية بأن تكون
ً
قد ال تكون ً
منفتحا بالكامل ً
احتياجا لالنكشاف الكامل.
إطار الزواج ،ولكن احلق يظل كام هو :إن الله خلق لدى البرش
ً
وحقيقة أن موقفك ال يسمح لك هبذا ال متحو االحتياج وال تغري من حقيقة أن الله خلق
الزواج ليكون هو املكان الذي يتم فيه تسديد هذا االحتياج.

من الناحية األخرى نحن يف حاجة ألن للنظر إىل بعض املشكالت التي نواجهها يف حماولتنا
لتنفيذ خطة الله .بادئ ذي بدء ،نحن يف حاجة ألن نعرف ما هو الذي تسبب يف جعل آدم
وحواء يصبحا «عريانني» يف البداية ،ليك نفهم معىن الكلمة ..قبل أن خيطئ الزوجان األوالن،
كانا قادران عىل أن ينكشفا متا ًما أمام الله وأمام بعضهام بدون خزي أو خوف.

أيضا ،تغري يشء يف عالقتهام
ولكن حني أكلت حواء من الثمرة ،وأعطت آدم ،فأكل هو ً
فورا .وفقًا للكتاب املقدس لقد فقدا براءهتام يف تلك اللحظة .جتردمها الغري فاسد ضاع يف
ً
وسط اخلزي واخلوف.
وبينام كان مذاق الثمرة الطازجة ال يزال يف شفتيهام ،بحث آدم وحواء عن أوراق شجر
لتغطية أعضائهام اجلنسية .قبل أن يأكال من مثر شجرة معرفة اخلري والرش ،كانت أعضاؤمها
اجلنسية مكشوفة بال خجل.
هذا يدل عىل ثالثة أشياء:

 .1كانت الفروق بينهام بينة الوضوح( .األعضاء اجلنسية كانت أكرب اختالف جسامين
واضح بينهام).
68

 .2كان ميكن أن يتمتعا بحميمية ال يعوقها أي يشء( .مل تكن هناك مالبس جيب إزالتها من
أجل اجلنس).

 .3أكرث املناطق حساسية بالنسبة هلام كانت مكشوفة لآلخر بال خوف( .األعضاء اجلنسية
هي أكرث مناطق اجلسم حساسية).

وبشكل معكوس ،كانت أوراق التني التي سرت آدم وحواء جسدهيام هبا بعد ان دخلت
اخلطية إىل عالقتهام بالله تعرب عن ثالثة حقائق:
 .1االختالفات بيننا ال ميكن أن يتم التعبري عنها بأمان بسبب وجود اخلطية.

 .2اخلطية ترض وعادة تدمر املناخ الرضوري لتزايد احلميمية.

 .3املناطق احلساسة يف حياتنا والقضايا الرقيقة يف عالقاتنا ال ميكن أن تنكشف بشكل آمن
حيث تتواجد اخلطية.

اخلطية هي أعظم عائق يف مواجهة االنفتاح

اخلطية هي العائق الوحيد األكرب الذي يواجه القدرة عىل التواصل مع بعضنا البعض بانفتاح،
يف أي عالقة .هذا هو املوضع الذي جيب تطبيق قانون الطهارة فيه.

التعبري الذي يقول الكتاب املقدس فيه أن آدم وحواء كانا عريانني وكانا ال خيجالن مل يكتب
ببساطة ليعرب فقط عن عرهيام ،ولكنه كتب ليظهر لنا الطهارة األصلية التي كان يتحىل هبا
اجلنس اإلنساين بل والزواج .نحن يف حاجة ألن نفهم الكيفية التي صمم الله هبا الزواج،
وألن نكيف أنفسنا للتناغم مع منوذجه األصيل.
لفهم الكيفية التي ميكننا هبا أن نأيت بزواجنا إىل درجة من التوافق مع مطالب الله للطهارة،
هناك بعض األمور التي جيب أن تتم مناقشتها.
 .1اخلطيئة دا ًمئا تنتج موتًا .تقول كلامت رومية  23 :6أن «أجرة اخلطية هي موت».....
عقوبة اخلطية ال تزال كام هي .حني نسمح للخطية بأن تدخل حياتنا أو عالقاتنا ،فنحن
نبتلع سماً
وأيضا بدون
روحيا ممي ًتا .بغض النظر عن مقدار اجلرعة ،ستكون مؤذية.
ً
ً
احرتام صحي للعواقب املميتة للخطيئة ،نكون مثل األهداف السهلة ألكاذيب الشيطان
وحليله املدمرة ضدنا.
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 .2الطهارة جيب أن تتم مراعاهتا من قبل الرشيكني ليك تتمكن العالقة من توفري مناخ للتجرد
الكامل أمام اآلخر .يقول تكوين  25 :2أن الرجل واملرأة كانا كالمها عريانني .الطهارة
أيضا .البد أن يكون
ال جيب أن ترسي فقط عىل النساء واألطفال ،فهي مطلب من الرجال ً
طريف الزواج حريصني بشأن ما يسمحا له بالدخول إىل حياتيهام .الزواج رباط لصيق
بني رجل وامرأة لدرجة أن كل ما يفكر فيه أو يقوله أو يفعله الطرف اآلخر يؤثر عىل
الشخص اآلخر وعىل روح العالقة.ليس هناك ما ميكن أن يسمى بـ «خطية شخصية».
كمش ٍ
ري خدمت العديد من األزواج الذين كان يرص أحدمها عىل أن خطيته أو خطيتها ال
تؤثر عىل اآلخر .سيكون من السخيف لو قلنا أنه ميكنك التقلب يف الوحل وبعد هذا احتضان
رشيكك دون أن تنقل له أو هلا أي يشء من هذا الوحل ،أليس كذلك؟ سيكون من السخيف
أيضا أن تظن أنه بإمكانك أن ترعى «وحل» اخلطية يف حياتك دون أن تؤثر عىل رشيكك.
ً

جدا ،رشيك احلياة له احلق أن يقلق بشأن كل منطقة
بسبب تلك احلقيقة الروحية الواقعية ً
من مناطق حياة رشيكه .أي يشء يفعله الشخص ،سيؤثر بشكل مبارش عىل اآلخر.
 .3الطهارة تنطبق عىل كل جوانب الزواج .حني يرغب لص يف الدخول إىل بيتك ،فهو ليس
بحاجة لن ترتك له كل األبواب والنوافذ مفتوحة؛ فهو يف حاجة لطريقة واحدة للدخول.
لو متكن من كسب نقطة دخول واحدة ،سيتمكن من رسقة بيتك كله .نفس األمر ينطبق
عىل اخلطية.

الشيطان ال يريد للمرء أن خيطيء يف الكثري من نواحي احلياة ليك يتمكن من تدمري تلك احلياة
أو الزواج .إنه يف حاجة إىل نقطة دخول واحدة جيدة لتمنحه «حص ًنا» منه يأيت بالتدمري.
أشخاصا تعرضوا للتدمري ،وزجيات تنهار ،بسبب سامح أحدهم للخطية بالدخول
لقد رأيت
ً
من منطقة واحدة.

سواء كانت حياتك اجلنسية ،أو أمورك املالية ،أو كلامت فمك ،أو أية إدمانات ،أو يشء
آخر ،أنت يف حاجة ألن تفهم أن دخول اخلطية من تلك املنطقة سيتسبب يف هناية املطاف يف
املزيد من الدمار .رمبا لن حيدث هذا بني عشية وضحاها ،ولكنه أمر ال ميكن جتنبه.
فكر يف هذا املثال التوضيحي عىل الطبيعة املدمرة للخطية .حني تشرتي سيارة جديدة ،ستجد
كاتالوج املالك يف صندوق املحتويات لتتعرف منه عىل كيفية تشغيل تلك املاكينة اجلديدة.
نحن نثق يف أن الصانع سيوفر لنا تلك املعلومات ،ألنه يعرف كل تفاصيل تشغيل تلك السيارة.
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لو كان يف هذا الكتاب اإلرشادي أي حتذير من فعل يشء معني ،أو للعناية بالسبارة بطريقة
حقيقيا .نحن
معينة ،فالبد من فعل هذا وإال سيحدث رضر ،وآنذاك سنعلم أن التحذير كان
ًَ
نعلم أن تلك التعليامت ليست شخصية ،فالصانع ال يقول لنا ما جيب أن نفعله وما جيب أن
نتجنبه ألنه ال يريدنا أن نستمتع بوقتنا!
الصانع خيربنا هبذه األمور ليك ( )1نستخدم السيارة بأفضل إمكانات فيها ،و( )2لنتجنب
إحداث أي رضر بسيارتنا.
هذا مثال توضيحي رائع لله والزواج .الله هو خالق ومصمم الزواج« .كتاب اإلرشادات»
اخلاص به هو الكتاب املقدس ،والذي خيربنا فيه بأن نفعل وبأن نتجنب أمورا حمددة.

بعض الناس يبدو أهنم يعتقدون أن الله ال يعرف ما يتحدث عنه؛ بينام يعتقد آخرون أنه
خالق حمب ،تواصل معنا عرب
«غول» حياول أن مينعنا من االستمتاع بوقتنا .احلقيقة هي أن الله ٌ
كلمته ليك نتمكن من االستمتاع بحياتنا بأفضل طريقة دون أن نؤذي أنفسنا أو اآلخرين.

اخلطية ضد تصميم الله .وعىل الرغم من أهنا قد تسبب متعة وقتية دون تدمري مبارش ،إال أن
املشاركة يف اخلطية تبدأ عملية التدمري .مثال:

غدا.
• قليل من رشب اخلمر من أجل املظهر االجتامعي اليوم ،يصبح يف العادة إدمان للكحول ً

• قليل من اللهو مع املواد اإلباحية اخلفيفة اليوم ميكن أن يتطور بسهولة النحراف حاد،
وزنا ،وأمراض اجتامعية ،وحيتمل أن يؤدي لإليدز فيام بعد.

إفالسا بعد فرتة من الزمن.
ماليا أو حتى
• بعض الزيادة يف اإلنفاق اليوم ميكن أن تصبح ً
ً
قيدا ً

• املالحظات اللطيفة الساخرة التي يتم توجيهها لرشيك احلياة يف فرتة مبكرة من الزواج
ميكن أن تتحول إىل جروح غائرة ،أو حتى إىل كلامت رشيرة بينام تتطور العالقة.

الطريقة املثىل ملنع النتيجة النهائية للخطيئة من الظهور هي إيقافها من البداية .إن بداية
اخلطية تقع مثلام حدث مع آدم وحواء .فهي تبدأ بتقديم الشيطان لذاته بطريقة كاذبة جتعل
اخلطيئة تبدو وكأهنا بريئة وغري مؤذية.

فمثلام تنكر الشيطان يف جنة عدن ليغوي حواء ،فهكذا يفعل اليوم .ومثلام كذب عىل حواء
ربا إياها بأن اخلطية سترثي حياهتا ،فهكذا يكذب علينا اليوم.
خم ً
واحدا» ،وكانا
«جسدا
ولكن تذكر أن آدم وحواء متتعا بزواج كامل قبل أن خيطئا .فقد كانا
ً
ً
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أيضا أهنام بعدما ارتكبا
عاريني ومها ال خيجالن يف عالقة محيمة يف أرض يغمرها احلب .تذكر ً
اخلطية ،كانا شخصان يشعران بالوحدة ،وخيتبئان من الله ومن بعضهام .يا هلا من صورة
لعامل اليوم!

يف رسالة بطرس األويل نراه حيذر قراءه ليحرتسوا من تواجد الشيطان يف حياهتم .كتب:

ألنَّ إِ ْب ِليس َخ ْص َم ُكم َك َأ َس ٍد ِ
اس َه ُرواَ .
زَائ ٍر ،يجَ ُ
ُول ُم ْل َت ِم ًسا َم ْن َي ْب َت ِل ُع ُه ُه َو1( .بط ) 8 :5
ُا ْص ُحوا َو ْ
َ
ْ

ال يعين هذا أن املسيحيني جيب ان يصابوا بالبارانويا أو أن يروا «الشيطان» وراء كل مشكلة.
ولكنه يعين أهنم جيب ان يصحوا وينتبهوا للعدو احلقيقي الذي يكره أن يرى زجيات سوية.

األكرث أمهية من جمرد الوعي بخطط الشيطان ،هو احلاجة لفهم ومعرفة أن قوة الشيطان
ليست عظيمة بقدر قوة الله .حني يتم بناء الزواج عىل كلمة الله يف مناخ من الطهارة ،ال يقدر
الشيطان أن يؤذيه ولكن حني ينخدع أحد الرشيكني بغواية الشيطان ويسمح للخطية أو
لعصيان الله بأن يدخل إىل حياته أو حياهتا ،فهذا الشخص يصبح آنذاك يف«ملعب» الشيطان-
ويا له من مكان يسء.
أتذكر (أنا جيمي) الكثري من اجتاهايت الشخصية نحو اخلطية يف بداية زواجي أنا وزوجتي.
جيدا ،إال أنين كنت أعتقد بالفعل أن بعض
فعىل الرغم من أنين كنت أعترب نفيس
شخصا ً
ً
جدا ،بل وميكن أن تدعم زواجنا .كانت لدي صورة لزواجي أنا وكارين
اخلطايا ليست سيئة ً
اجتامعيا ،ولكن كانت لدي صورة أخرة حيث يسمح
حيث نذهب للكنيسة ونحيا حمرتمني
ً
لنا «ببعض املتعة».

مل ميض وقت طويل قبل أن أكتشف أن «متعة» اخلطية هلا ارتدادة مؤملة .يف احلقيقة كانت
خارجا
الكثري من املشكالت التي عانينا منها يف بداية زواجنا ميكن تتبع منشأها الذي كان
ً
من جذور اخلطيئة التي سمحت هبا يف حيايت .وبدال من أن متنحين املتعة ،تسببت اخلطية يف
أرضار سيئة ،ورسعان ما تسببت يف تدمري عالقتنا.

يف حالة إذا ما كان لديك نفس االجتاه أو االعتقاد الذي كان لدي يف البداية ،ها هي بعض
اخلطوط اإلرشادية العامة املتعلقة باخلطية يف الزواج ،وبعض اخلطوات التي ميكن اختاذها
إما لتأسيس أو السرتداد مناخ الطهارة يف عالقتك برشيكك.

سبع خطوات للطهارة يف الزواج

 .1حتمل مسئولية سلوكياتك الشخصية:

ال تركز يف األساس عىل رشيك حياتك ،بل عىل نفسك .فال ميكنك أن تغري من سلوكه أو
سلوكها ،ولكن ميكنك تغيري سلوكك أنت مبعونة الله .مثلام عرب يسوع عن هذا ،حني تدين
اآلخرين ،تكون وكأنك حتاول إزالة «القذى» من عني شخص آخر ،بينام هناك «خشبة» يف
عامرا بالطهارة والثقة
مناخا
عينك (لوقا  .)42 -41 :6حتمل مسئولية سلوكك وكلامتك ،وابن ً
ً
من ناحيتك أوال.
 .2ال ترد عىل خطية بخطية:

كلمة الله ختربنا بأن نرد عىل الرش باخلري بل ومبحبة أعدائنا (لوقا  )36 -27 :6االنتقام والثأر
لن حيال أية مشكلة يف أي زواج .تلك املواقف والسلوكيات لن تفعل شي ًئا إال تأكيد املشكلة،
بل وزيادهتا سو ًءا.
قرر يف داخلك أنك لن ترتكب الرش كرد فعل نحو أية كلمة أو فعل يقوم به رشيكك .هبذه
الطريقة ميكن أن يستخدم الله سلوكك يف مساعدة رشيكك عىل احرتامك والثقة فيك .إن
قوة احلب والرب أعظم من قوة الرش.
الشخص الذي يصدق هذا احلق ويضعه موضع تنفيذ سيخترب بركة ،والشخص الذي ال يؤمن
به وال يترصف بناء عليه سيتعرض للصدمات والرضبات عرب حياة مليئة بالرد عىل الرش بالرش.
فكر يف كلامت 1بط  2 -1 :3متأمال فيها وطبقها عىل حياتك:

اض َع ٍ
َكذلِ ُك َّن َأ َّي ُت َها ال ِّن َسا ُءُ ،ك َّن َخ ِ
ض َ
ات لِ ِر َجالِ ُك َّنَ ،ح َّتى َو إِنْ َكانَ ا ْل َب ْع ُ
ال ُي ِط ُيعونَ ا ْل َك ِل َم َة،
الط ِ
اه َر َة بِخَ ْو ٍ
ري ِة ال ِّن َس ِ
اء بِ ُد ِ
ريت َُك َّن َّ
ون َك ِل َم ٍةُ ،م َ
ف.
ال ِح ِظ َ
ني ِس َ
ُي ْر َب ُحونَ بِ ِس َ

احلل الوحيد كان إزالتها من حياتنا .حني فعلنا هذا ،وجدنا أكرب متعة وأكرث أسلوب حياة
ممتع يف العامل ،وهو املبين عىل الطهارة وطاعة الله .لقد عشت أكرث من  20سنة من حيايت يف
عمق اخلطية ،أو ألعب هبا .ولكن منذ ذلك الوقت عشت أكرث من عرشين سنة من حيايت مع
الرب ،ورغم أنين أبعد ما أكون عن الكامل ،إال أنين اكتشفت حقًا ببساطة مل أكن أعرفه يف
تلك العرشين عا ًما األوىل ،أال وهو :إن الطهارة بالغة «الروعة»!

عىل كل من الزوجات واألزواج أن يلتزموا بالطهارة ،وليس اخلطية ،يف التعامل مع مشكالهتام.
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 .3اعرتف بأخطائك:

التعبري املخلص الصادق الذي يقول فيه الشخص« :أنا آسف؛ لقد كنت خمط ًئا ،هل ميكن أن
تقريبا .وأما الشخص الذي يرفض
تساحمين؟» ميكن أن يشفي الزواج أرسع من أي يشء آخر
ً
أن يقول أنه آسف سيعاين يف زواجه( .أحيانا يرفض الطرفان يف الزواج أن يعرتفا بأخطائهام،
ٍ
وحينئذ تكون املشكلة كبرية!) .كتب يوحنا:
ني َو َع ِ
اد ٌلَ ،ح َّتى َي ْغ ِف َر َل َنا َخ َطا َيانَا َو ُي َط ِّه َرنَا ِم ْن ُكلِّ إِ ْث ٍم1( .يو .)9 :1
اعترَ َ ْف َنا بِخَ َطا َيانَا َف ُه َو َأ ِم ٌ
إِ ِن ْ

بكلامت أخرى لو اعرتفنا بخطايانا لله ،فسيغفر لنا .مات يسوع عىل الصليب ليك يدفع مثن
خطايانا ،ولذا فعندما نخطيء نحو الله ،ليس علينا أن ندفع مثنها أو أن «نكفر» عنها ،ولكن
مع هذا علينا أن نعرتف له بخطيتنا بأمانة ليك يغفر لنا.
تبدأ نفس دورة الطهارة يف الزواج حني يقول أحد الرشيكني أنه كان عىل خطأ ،فحتى لو
مل يتجاوب رشيكك ،أو يغفر لك بإجيابية ،فعليك أن تعرتف بأخطائك ليك تكون يف موقف
صحيح أمام الله .التواضع واألمانة فضيلتان يف الزواج ،تشبهان االستثامر ذو العائد املرتفع.
ومن الناحية األخرى ،الكربياء وخداع الذات يقودان إىل مناخ يكون فيه التجرد واالنكشاف
أمام اآلخر أمر بالغ اخلطورة .تقدم رسالة يعقوب شاهدين كتابيني مرتبطان هبذا املوضوع،
والبد أن نتذكرمها:
ينَ ،و َأ َّما المْ ُ َت َو ِ
ُ ...يق ِ
الز َ
اض ُعونَ َف ُي ْع ِطي ِه ْم نِ ْع َم ًة  ...اِ ْعترَ ِ ُفوا َب ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ال ِت،
َاو ُم ُ
ض بِ َّّ
الله المْ ُ ْس َت ْكبرِ ِ َ
َو َص ُّلوا َب ْع ُض ُكم َ
أل ْج ِل َب ْع ٍ
ض ،لِكيَ ْ تُشْ ف َْوا( .يعقوب .)16 :5 ،6 :4
ْ
 .4اغفر:

يقول يسوع يف متى 15 -14 :6

التهِ ِمَ ،ي ْغ ِفر َل ُكم ً َ
اس َّز َ
السماَ ِو ُّيَ .و إِنْ لمَ ْ ت َْغ ِف ُروا لِل َّن ِ
َف ِإن َُّه إِنْ َغف َْرت ُْم لِل َّن ِ
التهِ ِ ْم،
ْ ْ
اس َّز َ ْ
أيضا أ ُبو ُك ُم َّ
أيضا َّز َ
َ
ال ِت ُك ْم.
ال َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم َأ ُبو ُك ْم ً

إن الغفران لآلخرين موضوع هام يف عيين الله .ففي العهد اجلديد تكررت املرات التي تتم
توصيتنا وحتذيرنا فيها بشأن الغفران .فلم خيربنا الله فقط بأننا قد ال ُيغفر لنا لو مل نغفر
لآلخرين ،بل أنه أخربنا كذلك بأن عدم الغفران يسمم قلوبنا (عربانيني .)15 :12

لو كنت قد عرفت يف حياتك أشخاص غري غافرين ،فال شك أنك سمعتهم يتحدثون بكلامت
سامة عن األشخاص الذين يضايقوهنم .إن عدم الغفران يظهر عىل وجوهنا ،ويف كلامتنا ،وأفعالنا.
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سم عدم الغفران يدمر اإلناء املستودع فيه بطريقة أكرب من الطريقة التي يؤذي هبا الشخص
الذي يتم رش السم عليه .بكلامت أخرى ،الشخص الذي يتأذي بدرجة أكرب من عدم غفرانك
هو أنت .حتى لو كنت تغفر لرشيك حياتك ،فإن مشاعر الضيق واملرارة نحو أشخاص
آخرين يف حياتك ستظل تؤثر عىل زواجك بصورة سلبية.
ريا ما يصبح رشيك احلياة مصب غضبنا وإحباطنا ضد اآلخرين والذان هييمنان
يف احلقيقة كث ً
قبل – والدين ،وظائف،
علينا .لو كنت شخص غري غافر ألشياء حدثت يف ماضيك من َ
سلبا عىل كل يشء يف حياتك،
صداقات ،عالقات محيمة سابقة ،أو أي يشء آخر -فسيؤثر هذا ً
ال سيام زواجك ،ما مل تتعامل مع املايض كام يليق باستقامة.

فأرا مي ًتا يف أنه :جيعل رائحة البيت كله ً
نتنة .العكس هو الغفران احلقيقي.
عدم الغفران يشبه ً
فمن خالله نشعر بالربكة وباالنتعاش حني نغفر لآلخرين ونتخلص من أفكارنا ومشاعرنا
الغري صحية:
ها هي مخس خطوات للغفران:

 .1أطلق الشخص املذنب من دينونتك الشحصية .ال تظل تعيد اإلساءة يف ذهنك ،اترك
الدينونة لله.

 .2أحب الشخص الذي أساء إليك .اجعل سلوكك يعكس قرار الغفران الذي اختذته.

 .3بارك الشخص وصلِّ من أجله .قال لنا يسوع أن نبارك من يلعنونا وأن نصيل ألجل من
يسيئون إلينا (لو  .)28 :6هذه واحدة من أقوى الطرق التي ميكنك هبا تغيري شعور
سلبي .الضيق العميق واألمل ميكن أن يتحوال إىل حب وشفقة بينام تنساب كلامت الربكة
والصالة منا من أجل من أساءوا إلينا ،حتى لو مل يعتذروا لنا.

 .4ال تذكر اإلساءة مرة أخرى يف املستقبل .حني يغفر لنا الله ،فإنه يبعد عنا خطايانا كبعد
املرشق من املغرب (مزمور  .)12 :103بكلامت أخرى ميكن القول أن الله ال يغفر لنا
أيضا .عىل الرغم من أننا ال ميكننا أن منحو األشياء من ذاكرتنا
ببساطة هكذا ،ولكنه ينىس ً
قرارا بأن ال نذكر مرة أخرى إساءات املايض .هذا القرار وحده
إال أننا ميكننا أن نتخذ ً
ميكنه أن يدعم الزواج بقوة.

 .5كرر هذه العملية عدة مرات بقدر االحتياج .استمر يف تنفيذ تلك اخلطوات حتى تشعر
باختفاء تام لعدم الغفران وبالتحرر منه.
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 .5قل الصدق يف حمبة:

هناك الكثري من األوقات يف الزواج حني حيتاج األزواج للجلوس م ًعا وألن يتحدثا مع بعضهام
بشأن أمر يزعجهام أو بشأن ٍ
أمر شعرا باإلساءة بسببه .ليس اهلدف من هذا «بعث» اجلروح
القدمية .ولكن اهلدف هو االعتناء باملشكالت حال ظهورها ليك يتمكن الزوجان من احلياة
يف طهارة .جتاهل خطية خطرية يف حياة أحد الزوجني خطري عىل الشخص وعىل الطرف الذي
يرتكب اخلطية.
السامح للجروح واإلحباطات بأن ترتاكم له نفس اخلطورة ،ألنه يف يوم من األيام ال شك
أن تلك األشياء ستنفجر وتتطاير .ليك تتواجد الطهارة باستمرار البد للزوجان أن يلتزما
بأن يتحدثا باحلق يف حمبة مع بعضهام البعض عن األمور التي تؤثر عىل زواجهام والتي تعترب
مقلقة ألي منهام .ال يعين هذا أنكام ستتفقان يف كل يشء ،ولكنه يعين رضورة السامح بحرية
تعبري رشيكك عن مشاعره دون أن «تغضب» ودون أن تشعر بأنك حتت هجوم.

يف وقت مبكر من زواجنا ،كنت أنا وزوجتي نختار حلظة غضبنا لنواجه بعضنا البعض.
يوميا .نحن ال هناجم
آنذاك كانت كلامتنا مؤملة .منذ ذلك احلني تعلمنا االهتامم مبشاكلنا ً
مشكالت بعضنا البعض ،وال نتجاهل مشكالت بعضنا البعض .لكننا نتشارك مبحبة مبا نفكر
يف أنه أمر مهم بالنسبة لنا ولعالقتنا .بعد هذا نتحدث ونصيل بشأن األمر حتى يتم حله.

هذا االجتاه نحو التواصل واملشاركة هو أحد أهم األسباب التي من أجلها منتلك أنا وكارين
مشاعر وخربات إجيابية م ًعا اليوم .القدرة عىل التحدث عن أشياء حساسة يف حياتنا مع أحدنا
جدا .نحن قادران عىل التواصل مع بعضنا كأفضل األصدقاء،
اآلخر عززت وحسنت حياتنا ً
وقادران عىل االعرتاف بخطايانا ،أو عىل التعبري عن شعور عميق دون أن ننتهم بعضنا أو ننظر
لبعضنا بارتياب .قد يقول البعض أن هذا خطري ،ولكين أقول إنه النموذج الذي صممه الله.
ولكن هناك بعض اآليات الواردة يف أفسس والتي علينا أن نتذكرها والتي تتحدث عن مواجهة
األزواج لبعضهم .وهي:

ني فيِ المْ َ َحب ِةَ ،ن ْن ُمو فيِ ُكلِّ شيَ ْ ٍء إِلىَ َذ َ ِ
َبلْ َص ِ
يح ...لِذلِ َك ْ
اط َر ُحوا
اد ِق َ
الر ْأ ُس :المْ َ ِس ُ
اك ا َّلذي ُه َو َّ
َّ

الص ْد ِق ُكلُّ َو ِ
اح ٍد َم َع َق ِر ي ِب ِهَ ،
أل َّن َنا َب ْع َض َنا َأ ْع َضا ُء ا ْل َب ْع ِ
ض .اِغْ َض ُبوا
َع ْن ُك ُم ا ْل َك ِذ َبَ ،وت ََك َّل ُموا بِ ِّ
ِ
س َعلىَ َغ ْي ِظ ُك ْمَ ،و َ
ال تخُ ْ ِطئُواَ .
َو َ
يس َم َكانًا( .أفسس )27 -25 ،15 :4
ال ت َْغ ُر ِب الشَّ ْم ُ
ال ت ُْع ُطوا إِ ْبل َ
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 .6صلوا ألجل بعضكم البعض:

قد تكون هناك أشياء يف حياة رشيك حياتك ببساطة ال ميكنك تغيريها .الله وحده يقدر.
مبجرد أن تتحدث بالصدق يف حمبة ،قد يتفهم رشيك حياتك يف بعض األحيان ويتغري يف
احلال ،ولكن يف بعض األحيان لن يفعل .بدال من أن حتاول ان تفرض مشاعرك عليه من خالل
املناورة ،أو التخويف ،أو التحكمَ ،صلِّ من أجل رشيك حياتك.
أفضل ما ميكنك أن تفعله مبفردك عىل األرجح هو أن تنجح يف تغيري سلوك رشيكك اخلارجي
ليتامىش مع رغباتك ،ولكن بفعل هذا ،ستؤذي عالقتكام .ولكن لو صليت من أجله ،فيمكن
لله أن يغري قلبيكام .وآنذاك لن تكون فقط قد ربحت اآلخر بشكل كامل ،ولكنك لن تؤذي
العالقة يف أثناء القيام هبذه العملية.

بعد خدمة حياة مئات األزواج باملشورة ،ميكنين (أنا جيمي) أن أؤكد لك أنه ليس هناك رشيك
حياة كامل .ولكن بينام نتحدث بالصدق لبعضنا البعض وبينام نصيل ألجل بعضنا ميكن لله أن
طاهرا عىل أساس إمياننا به .فكر مرة أخرى يف النصيحة الواردة يف يعقوب 16 :5
زواجا
يبين
ً
ً

ال ِتَ ،و َص ُّلوا َب ْع ُض ُكم َ
الز َ
أل ْج ِل َب ْع ٍ
اِ ْعترَ ِ ُفوا َب ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ار َت ْق َت ِد ُر
ض بِ َّّ
ض ،لِكيَ ْ تُشْ ف َْواَ .ط ِل َب ُة ا ْل َب ِّ
ْ
ريا فيِ ِف ْع ِل َها.
َك ِث ً
 .7ابحث عن رشكة مع أشخاص أتقياء:

ات الر ِد َّي َة ُتف ِْس ُد َ
ال ت َِض ُّلواَ « :ف ِإنَّ المْ ُ َعاشرَ َ ِ
تقول كلامت كورنثوس األوىل َ :33 :15
األ ْخ َ
ال َق الجْ َ ِّي َدةَ»
َّ

جدا احلفاظ عىل الزواج يف حالة طهارة حني تكون غالبية عالقاتنا ورشكتنا
من الصعب ً
تعسفيا بيننا وبني أي
مع أشخاص غري طاهرين .من ناحية ميكنين القول أنين ال أدعم فصال
ً
أصدقاء أو أقارب او رفاق لدهيم مشاكل ما ،ولكنين من ناحية أخرى أقول البد أن نكون
جدا بشأن البيئة التي نعيش فيها.
حريصني ً
خيربنا الكتاب املقدس بوضوح بأن علينا أال نكون مثل أولئك املحيطني بنا .لو مل نؤمن هبذا «نضل»

أتذكر زوجني ظنا أنه من املتعة الربيئة اخلروج والرقص والرشب يف ليلة السبت ،وانضموا
لبعض األزواج اآلخرين «اجليدين» ببساطة هبدف قضاء وق ًتا ممت ًعا .إال أن هذا «االستمتاع»
ٍ
سكر وزنا.
انقلب إىل
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أنت يف حاجة ألصدقاء يشجعوك عىل طلب الرب ،وعىل حمبة رشيك حياتك ،ال ليشجعوك
عىل أن تُط ّلق تلك «الغبية» حني تعاين من بعض املشاكل .أنت لست يف حاجة ألصدقاء
يغوونك حتى تسقط يف اخلطية.

تم تصميم الزواج من قبل الله ليك يكون مكانًا ميكن فيه لشخصني أن يتجردا متا ًما أمام
بعضهام دون خوف او خزي.

أيضا عىل املشاعر ،فالله يريدنا أن نكون قادرين عىل التعبري
البد أن يتم تطبيق هذا التجرد ً
عن مشاعرنا كاألطفال الصغار دون أن نشعر بالرفض أو اإلحراج .كام أنه صمم البرش
بطريقة ميكنهم فيها التجرد من الناحية الروحية يف الزواج .فهو يريدنا أن نكون قادرين
ريا يريدنا الله أن نكون قادرين
عىل أن نصيل ونعبده م ًعا يف أروع وأكرث الطرق محيمية .وأخ ً
عىل اإلنكشاف جسد ًيا أمام بعضنا البعض دون خجل .إنه يريدنا أن نستمتع بجسدينا م ًعا
جنسيا بأقىص قدر من املتعة واالحتاد.
ً

قبل أن نتمكن من اختبار كل اجلامل والقداسة النبعان من الطهارة ،البد أن نحيا يف مناخ من
الطهارة .هل هناك يشء يف حياتك يتسبب يف أي عدم طهارة يف زواجك؟ هل هناك يشء يف
حياة رشيك حياتك مل تواجهه به ومل تغفره ولكنك تعلم أنه يؤثر عىل قدرتكام عىل أن حتبا
بعضكام البعض كام جيب؟ ال تتجاهل تلك األمور.

اسعلتجعلبيتكوزواجكمكانًاآم ًناحيثميكنكأنتورشيكحياتكأن«تتعريا».
بطريقةحمبة َ
يوميا خلطاياك .عىل الرغم من أنه
بينام تلتزم بطلب مشيئة الرب حلياتك وزواجك ،اطلب غفرانه ً
ليس هناك أحد كامل بيننا ،إال أننا مجي ًعا ميكننا التمتع بالغفران عىل حساب دم يسوع.

ً
ملحوظا يف
بينام تسلك يف احرتام يومي لقانون الله للطهارة يف الزواج ،ستالحظ اختال ًفا
املناخ السائد ويف املتعة يف عالقتكام .الطهارة هي املناخ الذي ميكن فيه للحب واحلميمية أن
جيدا أروع طرق التعبري عن نفسيهام.

ال تسمح لنفسك بأن ُيسلب منك أفضل ما لدى الله لزواجك بسبب أكاذيب الشيطان .اجتهد
طاهرا ،والله سيباركك أكرث من أبعد أحالمك.
لتبقى
ً
بَ ،
ألن ِْق َي ِ
وب لِ َ
اء ا ْل َق ْل ِ
الله( .متى )8 :5
ألنهَّ ُ ْم ُي َعا ِي ُنونَ َ
ُط ىَ
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اخلطة اإلهلية للسعادة الزوجية
ما هي فكرتك عن الرشيك الكامل؟ سواء كنت رجال أو امرأة ميكنين أن أمخن طبيعة
إجابتك إىل ٍ
حد بعيد .بعد أن قدمت املشورة للمتزوجني للعديد من السنوات ،عرفت أننا
مجي ًعا متشاهبون يف األساس .باستثناء بعض التفضيالت الشخصية الصغرية ،فإن كال اجلنسني
لدهيام مقاييس عاملية ملا يرغبان فيه من اجلنس اآلخر.

بالنسبة للرجل ،املرأة املثالية هي التي جتعله يشعر كأنه ملك .إنه يريد قائدة مشجعني ختربه
مبقدار عظمته وتشجعه عرب حياته .وتلك املرأة املثالية البد أن تسدد احتياجاته اجلنسية
مناخا منز ًليا يتوق للتواجد فيه طوال
بعمق ،وتبدو يف أفضل صورها طوال الوقت ،وتوفر له ً
اليوم.

كام أهنا تشاركه يف هواياته ،بقدر اإلمكان .ببساطة ميكن القول أهنا جيب أن تكون امرأة
حسنة املظهر ،وجذابة ،وتكرم زوجها ،ومهتمة بشئون منزهلا أكرث من أي يشء ،وتدعمه يف
كل يشء.

بالنسبة للمرأة ،الرجل املثايل هو ٌ
حساس وعاطفي .إهنا يف حاجة لقائد قوي ،ولشخص
رجل
ٌ
ميكنه أن يتخذ قرارات بعد أن يصيل بينام يقدر آرائها .إهنا تريد رجال يفتح قلبه وروحه
عليها ويشاركها بأسلوب محيم ومنفتح.
أيضا
أيضا رجل جمتهد ،يوفر ما حيتاجه بيته ماد ًيا .وهو كريم ولكنه يدبر ً
الرجل املثايل هو ً
أب صالح ،ويساعد يف شئون البيت .بكلامت أخرى ،رجل أحالمها هو
ماله بحكمة .هو ٌ
قائد قوي ذو قلب حنون.
كليا عىل كل النقاط التي ذكرناها عن رشيك احلياة املثايل،
عىل الرغم من أنك قد ال توافق ً
جدا من النموذج الذي حتلم به .يقيننا
إال أننا نراهن عىل أن املتطلبات املذكورة أعاله قريبة ً
من هذا ال يعتمد عىل مالحظاتنا فقط من خالل املشورة التي نقدمها لآلخرين ،ولكنها تعتمد
أساسا عىل كلمة الله.
ً
أوحى الروح القدس للرسول بولس بوصف دقيق لرشيك احلياة املثايل يف أفسس .33 -22 :5
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مصدرا ها ًما لعقيدة الزواج ،فهو يعترب التصميم اإلهلي للوصول
وباإلضافة لكون هذا النص
ً
لزواج سعيد .اقرأ هذه اآليات بعناية:
ٍ

بعد أن أصغي هلام باهتامم ،وأتعامل مع القضايا السطحية ،دا ًمئا اقرأ معهم أفسس 33 -22 :5
ألظهر هلم نوعية الزواج الذي يريد الله أن يراه يف حياهتام.

ِ
ِ ِ
َ
أيضا َر ْأ ُس
يح ً
َأيهُّ َ ا ال ِّن َسا ُء ْ
الر ُج َل ُه َو َر ْأ ُس املرأة َكماَ َأنَّ المْ َ ِس َ
لر ِّب ،ألنَّ َّ
اخ َض ْع َن ل ِر َجال ُك َّن َكماَ ل َّ
ِ
ِ ِ
ِ
يحَ ،كذلِ َك ال ِّن َسا ُء لِ ِر َجالهِ ِ َّن فيِ
يس ُة لِ ْل َم ِس ِ
يس ِةَ ،و ُه َو مخُ َ ِّل ُ
ص الجْ َ َسدَ .ولك ْن َكماَ تخَ ْ َض ُع ا ْل َكن َ
ا ْل َكن َ
ِ
يس َة َو َأ ْس َل َم َنف َْس ُه َ
ٍ َ
الر َج ُ
أل ْج ِل َها،
يح ً
الَ ،أ ِح ُّبوا نِ َسا َء ُك ْم َكماَ َأ َح َّب المْ َ ِس ُ
أيضا ا ْل َكن َ
ُكلِّ شيَ ْ ء .أيهُّ َ ا ِّ

 .1اخلوف من البدء بنفيس:

يحُ ِ بوا نِسا َء ُهم َك َأ ْجس ِ
ض َأ َح ٌد َج َس َد ُه َق ُّطَ ،بلْ
اد ِه ْمَ .م ْن يحُ ِ ُّب ا ْم َر َأت َُه يحُ ِ ُّب َنف َْس ُهَ .ف ِإن َُّه لمَ ْ ُي ْب ِغ ْ
َ
ُّ َ
ْ
ام ِهِ .
أل َّن َنا َأ ْع َضا ُء ِجس ِم ِهِ ،م ْن لحَ ْ ِم ِه َو ِم ْن ِع َظ ِ
يهَ ،كماَ الر ُّب ً ِ ِ
َيقُوت ُُه َو ُير ِّب ِ
يس ِةَ .
«م ْن َأ ْج ِل
أيضا ل ْل َكن َ
َ
َّ
ْ

 .2تأثري املجتمع:

ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اها بِغَس ِل المْ َ ِ
يدةًَ ،
َس ِفي َها
يس ًة مجَ ِ َ
ال َدن َ
اء بِا ْل َكل َمة ،لكيَ ْ يحُ ْ ضرِ ََها ل َنفْسه َكن َ
لكيَ ْ ُيق َِّد َس َهاُ ،م َط ِّه ًرا إِ َّي َ ْ
ِ
الر َج ِ
َو َ
ال َع ْي ٍ
ال َغ ْض َن َأ ْو شيَ ْ ٌء ِم ْن ِمث ِْل ذلِ َكَ ،بلْ ت َُكونُ ُمق ََّد َس ًة َوبِ َ
ال َأنْ
بَ .كذل َك يجَ ِ ُب َعلىَ ِّ

ُ
ان َجس ًدا َو ِ
ِِ
َ
َ
ا».هذا السرِّ ُّ َع ِظ ٌيم،
اح ًد
الر ُج ُل َأ َبا ُه َوأ َّم ُه َو َي ْل َت ِص ُق بِا ْم َر َأتهَ ،و َي ُكونُ اال ْث َن ِ َ
هذا َيترْ ُُك َّ
األ ْفرا ُدَ ،ف ْل ُي ِح َّب ُكلُّ َو ِ
يح َوا ْل َك ِن ِ
َو ِ
اح ٍد ا ْم َر َأت َُه َ
لكنَّنيِ َأنَا َأ ُق ُ
هك َذا
ول ِم ْن ن َْح ِو المْ َ ِس ِ
يسةَ .و َأ َّما َأ ْن ُت ُم َ َ
َ
َك َنف ِْس ِهَ ،و َأ َّما املرأة َف ْل َت َه ْب َر ُج َل َها.

لسنوات طويلة ظللت (أنا جيمي) اقرأ هذه اآليات لألزواج والزوجات الذين أقدم هلم
املشورة ألظهر هلم كيف ميكن أن تصبح زجياهتم رائعة ،لو متموا األدوار الكتابية املكلفني
هبا .وعرب سنوات طويلة استخدمت فيها هذا املقطع الكتايب ،مل أجد رجال أو امرأة خيتلف
معي بشأن ما يقول الكتاب املقدس أن عىل الزوج أو الزوجة أن يفعاله .ولكن كثريون
قاوموا أو رفضوا قبول الدور الكتايب اخلاص هبم.
مل أقابل من قبل رجال أخربين بأنه ال يريد أن هتابه زوجته أو ختضع له «كام للرب» .ومل
أقابل يو ًما امرأة أخربتين بأهنا ال تريد أن زوجها «يسلم نفسه من أجلها» كام فعل يسوع من
أجل الكنيسة.
ولكن ما سمعته ،رغم هذا ،هو شكاوى بشأن ما فعله أو ما مل يفعله الطرف اآلخر يف الزواج وعن
السبب الذي من أجله جعلت تلك األفعال من املستحيل عىل املتحدث أن يفعل ما عليه أن يفعله!

أسباب مقاومة التغيري

هناك ثالثة أسباب رئيسية جتعل الناس يقاومون إحداث أي تغيري يف حياهتم اخلاصة:
خيافون من أن يبدءوا يف االلتزام بدورهم الكتايب وينتظروا حتى يتغري رشيك حياهتم .إهنم
ال يرغبوا يف البدء بأنفسهم ،ألهنم خيافون من أن يتعرضوا لالستغالل من اآلخر لو ظهروا
بصورة تبدو أضعف .كلام تزايد الكربياء واألمل يف العالقة كلام زاد العناد يف التحفظ.

السبب الثاين الذي من أجله مييل الناس لرفض أدوارهم يف الزواج هو التأثري االجتامعي.
حني أخرب الرجال بأن الرسول بولس كتب أن عىل الرجل أن يضحي بحياته من أجل زوجته
بغريية وتضحية لتسديد احتياجاهتا ،ينظر إىل الكثريون منهم وعىل وجوههم انطباع يقول:
«حتى رامبو ال ميكنه فعل هذا!» لقد رسخ املجتمع نظرة منحرفة لدرجة أن الكثريين من
الرجال هجروا الدور اإلهلي الذي عينهم الله للقيام به كرعاة مضحني بأنفسهم وأصبحوا
أنانيني ،وممتلئني برجولة كاذبة وبغرور جمنون بذواهتم.
وبنفس الطريقة ترد الكثريات من النساء مبرارة عىل أن عليهن أن خيضعن ألزواجهن كام
للرب .عىل الرغم من أن غالبية النساء املسيحيات يدركن أن عليهن أن يصدقن ما يقوله
الكتاب املقدس ،إال أن اخلضوع ألزواجهن هو االمتحان األسمى لإلميان.

جزء كبري من هذه املعضلة نتج عن روح رشيرة كارهة للبرش وتنبع من حركة املساواة بني
اجلنسني ( )feminismوالتي أضلت نساء اليوم .ورغم أنه صحيح أن الكثري من الرجال يف
هذا اجليل قد انتهكوا دورهم القيادي بطرق خطرية ،إال أن هذه احلقيقة ال تربر رد الفعل
الغري مقدس والغري كتايب الذي ظهر من الكثريات من النساء.
 .3قلة اإلميان:

مبجيء الوقت الذي يلجأ فيه معظم األزواج للمشورة ،يكونوا قد دخلوا بالفعل يف دائرة
متكررة من اإلهتامات واإلحباطات .خيربين هو مبا ال يعجبه فيها ،وختربين هي بشأن اخلطأ فيه.

السبب الثالث الذي من أجله يرفض الكثريون من األزواج والزوجات دورهم الكتايب هو عدم
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اإلميان .يف الكثري من احلاالت ،ال يكون اخلوف من اخلداع هو السبب الذي من أجله يرفض املرء
تتميم دوره املكلف به يف الزواج .وإمنا السبب ببساطة هو عدم تصديق أن األمر سينجح.
الله ُي ِ
ِ
َو ِ
اؤ ُهَ ،
ون إِ َمي ٍ
لك ْن بِ ُد ِ
ألن َُّه يجَ ِ ُب َأنَّ ا َّل ِذي َي ْأتيِ إِلىَ
ان َ
ال يمُ ْ ِك ُن إِ ْر َض ُ
ودَ ،و َأن َُّه
ؤْم ُن بِ َأن َُّه َم ْو ُج ٌ
ين َي ْط ُل ُبون َُه( .عربانيني )6 :11
يجُ َا ِزي ا َّل ِذ َ

لكل من ميتنعون عن االلتزام بالقيام بدورهم الكتايب يف الزواج ،أود ان أوجه سؤالني :هل
أيضا :هل ينجح ما تفعله اآلن يف
تؤمن بالكتاب املقدس؟ حني يقول غالبيتهم نعم ،أسأل ً
زواجك؟ وحينئذ جييب غالبيتهم بقول ال.

عند تلك اللحظة أحاول أن أرشح بطريقة حمبة ملاذا جيب أن يكون تصديق كلمة الله هو
اخليار الوحيد لكل مؤمن باملسيح.

شخصيا:
افحص قلبك
ً

 هل لديك خماوف تعيقك من أن تعطي ذاتك بالكامل لرشيك حياتك بالطريقة الواجبةعليك؟
كتابيا عن من هو الرجل احلقيقي ومن هي املرأة
 وماذا عن املجتمع؟ هل لديك مفهو ًماً
احلقيقية ،أم أن عقلك قد فسد مببادئ العامل الفاسدة املدمرة للذات؟

 هل تتساءل أحيانا إن كان الكتاب املقدس ال يزال صا ًحلا للحياة يف هذا العرص؟ هل هناك
ناقص يف إميانك؟
ٌ
شيئ ٌ

كل هذه أسئلة جيب أن تفكر فيها بتمعن وأن تقوم مبناقشتها مع رشيكك ليك تتمكن من
تتميم دورك يف الزواج بالشكل املالئم.

لو متكنا من أن نتخطى احلواجز التي تعيقنا عن رؤية الصورة بوضوح ،فسنبدأ يف فهم
عبقرية املخطط اإلهلي .الطريقة التي صمم هبا الله الزواج كاملة .يف احلقيقة الوصف الوارد
يف أفسس  5هو وصف لزواج األحالم ،والذي يقوم فيه كل طرف يف الزواج بفعل ما يريده
وحيتاجه الشخص اآلخر منه متا ًما.
أمرا غري
لو قررنا فقط أن نلتزم باإلميان بأن نقوم بأدوارنا يف الزواج لبقية حياتنا ،فسنخترب ً
معقول.
84

نتيجة القيام بأدوارنا بالصورة الصحيحة
ها هي ثالثة نتائج حيققها قيام األزواج والزوجات بلعب أدوارهم بالطريقة الصحيحة
لتحقيق ما هو مكتوب يف أفسس 33 -22 :5

 .1األدوار الكتابية تسدد احتياجاتنا:

ال ميكننا أن نسدد احتياجاتنا الشخصية بشكل كامل .لو كان هذا ممك ًنا ،ملا كانت لنا حاجة
للزواج .ولكن رشيك حياتنا ميكنه أن يسدد الكثري من احتياجاتنا التي ال ميكننا أن نسددها
ألنفسنا .حني يلعب رشيك احلياة دوره الكتايب ،يتم تسديد تلك االحتياجات.
أكرب احتياج زوجي لدى الرجل هو االحتياج لالحرتام/اإلكرام .أليس من امللفت لالنتباه
أن الله يأمر املرأة بأن ختضع للرجل «كام للرب»؟ حني حترتم امرأة زوجها وختضع له باجتاه
قلب فرح ،تسدد أعمق احتياجاته من الزواج.

وبنفس الطريقة ،حني هيب الرجل ذاته ألجل رعاية زوجته واالهتامم هبا بتضحية ،فإنه
يسدد أعمق احتياجاهتا يف الزواج -احلاجة لألمان .املرأة يف حاجة لقائد ميكنه محايتها
وتسديد احتياجاهتا .حني يفعل الرجل هذا باجتاه قلب إجيايب فرح ،تشعر املرأة بأن أعمق
احتياجاهتا قد تم تسديده.
 .2األدوار الكتابية حتمي:

ختيش نساء كثريات من اخلضوع ألزواجهن بالطريقة الكتابية ألهنن ال يرغنب يف التعرض
لالنتهاك بسبب سيطرة الرجال األنانيني الذين ميكن أن يستغلوهن .ولكن -يا سيدايت -ماذا
مضحيا خاد ًما حيب زوجته ويسدد
زوجا
لو كان الزوج الذي ُيطلب منكن اخلضوع له ً
ً
احتياجاهتا بحساسية واتضاع؟ ال شك أن تلك ستكون قصة أخرى ،أليس كذلك؟

بنفس الطريقة ،خيىش الكثريون من الرجال أن يتضعوا أمام زوجاهتم ،وأن مينحوهن أنفسهم
بتضحية ،ألهنم ال يرغبون يف غسل األطباق أو يك املالبس لبقية حياهتم .ولكن – يا ساديت-
ماذا لو كانت املرأة التي ختدمها بتضحية ،تعاملك كملك؟ ماذا لو كانت زوجتك تسدد
احتياجاتك وختدمك باجتهاد وباحرتام عظيمني؟ هل ستشعر بأنك ضعيف أمام امرأة مثل
تلك؟ بالطبع ال!
وأيضا محايته.
حني يتمم رجل وامرأة دورهيام الكتابيني ،يتم تسديد احتياجات كل طرف ً
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وكلام طال رفضك للقيام باألمر بطريقة الله ،كلام شجعت رشيك حياتك عىل فعل املثل .يف
زواجك اخرت أن تكون الطرف الذي يوقف تلك الدائرة املفرغة من االحتياجات الغري مسددة،
ويبدأ دائرة االنتصار املباركة.

حني تقوم بدورك ،فإن هذا يعطي األمان لرشيك حياتك ليقوم بدوره أو لتقوم بدورها .حتى
مثابرا.
لو مل يقم الطرف اآلخر باتباع مثالك بني عشية وضحاها ،فليكن لك إميان بالله وكن
ً
الله سيكافئك .عىل أية حال ،أي بديل آخر ليست له أدىن فرصة للنجاح.
 .3األدوار الكتابية ترفعنا ألعىل:

حني حيب اثنان بعضهام بالطريقة التي حتث عنها بولس يف أفسس  ،5تكون النتيجة حب
أعمق ،ومحيمية وثقة .األدوار الكتابية تدفع العالقة للنمو سنة بعد األخرى .حني تعتقد أن
األمور ال ميكن أن تتحسن عن هذا -ستجدها تتحسن .يف بعض األحيان ستضطر ألن تقرص
نفسك لتتأكد أن هذا الزواج حقيقي .مشاعرك سليمة متا ًما ،احرتامك لآلخر عميق ،ورغبتك
قوية.
العالقة بأرسها تتحسن من أفضل ألفضل كلام قمت بدورك خري قيام .حني ال تتمم دورك
الكتايب حيدث العكس :كل يشء يبدأ يف اإلنحدار ،ويتحول األمل يف أن تتمتع بزواج األحالم
إىل كابوس مزعج.

ذكر ُم َض ٍّح يقود العائلة وأنثي حترتمه .حبهام املوجه بال أنانية
إن التصميم اإلهلي للزواج هو ٌ
نحو اآلخر اهلدف منه هو خيلد عالقتهام عرب احلياة .التصميم اإلهلي للزواج خيلق صداقة
بعيدا
كاملة بني الرجل واملرأة .عىل الرغم من أن هذا بعيد عن خربة الكثريين ،إال أن ليس ً
عن متناول أيدهيم.

الزواج السعيد املبارك يبدأ باإلميان يف كلمة الله وتصديق أن لديه اإلجابات التي نبحث عنها.
ال بد أن تطيع تصميم الله للزواج ،فهو الذي يقود الختبار بركات احلب كام صممها الله لنا
مجي ًعا للتمتع.

بينام تعطي حبك ،س ُتعطى كيال مضاعفًا ُيرد لك .بينام ختدم ،سيكرمك الله ويرفعك .بينام
تضع حياتك من أجل رشيك حياتك ،ستجد احلياة التي كنت تبحث عنها .اخرت أن تبين
زواجك وفقًا للتصميم اإلهلي األصيل .زواج األحالم يف انتظارك.

ال َجي ًدا ُم َلب ًدا َم ْه ُزوزًا َف ِائ ًضا ُي ْع ُطونَ فيِ َأ ْح َضانِ ُكمَ .
َ
ألن َُّه بِ َنف ِ
ْس ا ْل َك ْي ِل
« أ ْع ُطوا ت ُْع َط ْواَ ،ك ْي ً ِّ
ْ
َّ
ا َّل ِذي بِ ِه ت َِكي ُلونَ ُي َك ُ
ال َل ُك ْم( ».لوقا )38 :6

لو نظرت حولك اليوم فستجد أن هناك مناخ من عدم الثقة حييط مبؤسسة الزواج .عىل الرغم
من أن الزواج ال يزال حمرت ًما إىل حد ما ،إال أن الناس بشكل عام أصبحوا متشامئني من فرص
متتعهم بزواج مستمر وعالقة ناجحة .لذا حني يسمعون عن طالق جديد أو عن زوجني
تعيسني آخرين ،يتم تدعيم خماوفهم.

اسأل نفسك :كم عدد الزجيات السيئة التي تعرف بشأهنا والتي نشأت بني شخصني حيبان
أيضا يف
بعضهام البعض كام يقول الكتاب املقدس؟ وال واحدة ،أليس كذلك؟ ولكن فكر ً
كم عدد الزجيات السيئة التي تتكون من رجل أناين ،ال جيلس بالبيت و /أو زوجة غاضبة ال
حترتم رجلها .عىل الرغم من أنه ليس هناك صورة واحدة ميكن هبا التعبري عن كل مشكالت
الزواج ،إال أن األمر ال حيتاج للكثري من الوقت لندرك أن الزجيات السيئة تبدأ بأشخاص ال
يطيعون الكتاب املقدس يف الطريقة التي يقومون هبا مبا عليهم يف أدوارهم.
تشجع هبذه احلقيقة :الزواج ال يزال ميكن أن ينجح! واألفضل من هذا الزواج رائع.
َّ
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ِ
يس َة َو َأ ْس َل َم َنف َْس ُه َ
َ
الر َج ُ
أل ْج ِل َها
يح ً
الَ ،أ ِح ُّبوا نِ َسا َء ُك ْم َكماَ َأ َح َّب المْ َ ِس ُ
أيضا ا ْل َكن َ
أيهُّ َ ا ِّ
أفسس 25 :5

ذات ليلة شاهدت تغطية تلفزيونية يف أحد الربامج اإلخبارية ملسرية للنساء يف واشنطن.
راعية تلك املسرية كانت اهليئة القومية للنساء ( ،)NOWوهي جمموعة متطرفة من داعمي
حقوق املرأة ذات أجندة عدوانية هتدف إىل «حترير» النساء يف أمريكا.

أكرث ما لفت انتباهي يف هذه املسرية مل يكن سببها أو عدد النساء املشاركات فيها ،ولكنه
الغضب الواضح املنعكس يف لغة اجلسد والتعبريات الاليت ُك َّن يستخدمنها .يف حلظة ما ركزت
الكامريا عىل إحد السيدات املعمرات من قادة املسرية ،وكانت تترصف بطريقة مستفزة.

كانت هتز قبضتها املضمومة بعنف صارخة يف النساء املجتمعات ،وكانت كلامهتا ضد
الرجال ،وضد املؤسسات ،وكانت كلامهتا داعمة حلقوق املرأة بلغة خطابية ،وقد جتاوبت
النساء املجتمعات أمامها معها بحامس كبري .كانت ترصفاهتا تعكس روحها وعدوانيتها.

ما الذي حدث يف تلك البلد وخلق هذا العدد اهلائل من النساء الاليت يقفن ضد الرجال؟

ال شك أن جزء كبري من املشكلة بدأ يف جنة عدن ،حني دخلت اخلطية للجنس البرشي،
ولكن ملاذا انحرفت العالقات بني اجلنسني يف أمريكا هذا االنحراف اخلطري يف السنوات
األخرية؟ ملاذا ارتفعت معدالت الطالق من  % 5فقط إىل أكرث من  %50يف القرن املايض؟
عىل الرغم من أن هناك العديد من العوامل الروحية واالجتامعية التي شكلت قوة ضغط عىل
العالقات بني اجلنسني يف أمريكا ،إال أن أعظم هذه العوامل هو الرجال األرشار.

حني ترى شا ًبا يسري يف الشارع بشعر وردي اللون وأوشام تغطي جسده كله ،فال شك أنك
تنظر إىل انعكاس مشاعره نحو أبيه .نفس األمر ينطبق عىل النساء .فحني ترى امرأة غاضبة
تكره الرجال ،وهي حترق مشد صدرها وتطالب بحقوقها ،ففي الغالب أنت دا ًمئا تنظر إىل
النتيجة التي خلفها الرجال الذين أثروا بشكل كبري يف حياهتا.
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سواء ريض الرجال هبذا أو مل يرضوا ،ال بد أن يدركوا أن الله ائتمنهم عىل قيادة العائالت،
والكنائس ،واملجتمع ككل .حينام يكون الرجال وكالء أتقياء فيام يتعلق هبذا السلطان
ويستغلون سلطتهم لتسديد االجتياجات وحلامية من هم حتت ظلهم ،فإن رشيكات حياهتم
وأوالدهم سيعكسون الشعور بالتقدير والرضا من خالل سلوكهم.

نسبيا ملدة  200سنة يف بداية تارخينا ،ببساطة ألننا كنا نتقي الله،
كان املجتمع األمرييك ثابت ً
وكنا نضحي من أجل عائالتنا ونتمتع بأخالقيات قوية فيام يتعلق بالعمل والعائلة .ولكن عرب
العقود األربعة أو اخلمسة املاضية ،تغريت األحوال .فبدال من أن يتبع الرجال النموذج القائل
فاسدا.
أهنم جيب أن يكونوا رعاة غري أنانيني ألرسهم وجمتمعهم ،بدأوا يتبعون
منوذجا أنانيا ً
ً

كان هناك رجال ونساء أرشار عرب كل التاريخ اإلنساين ،ولكن بكل تأكيد تغري يشء ما
يف الروح الرجولية العامة يف أمريكا عرب األربعني سنة املاضية .نساء أمريكا ،مثلهن مثل
النساء يف كل العامل ،إنعكاس للرجال يف جمتمعهن.
حني يكون الرجال أتقياء ،ووكالء مضحني حيمون زوجاهتم ويسددون احتياجاهتن ،فحينئذ
تشعر النساء بشكل عام بالشبع .ولكن حني يكون الرجال كساىل وأرشار ،تبدأ النساء يف
الترصف بطريقة تعكس خطايا الرجال .النموذج الرشير الذي يقدمه الكثري من الرجال
اليوم ،أثار النساء واألطفال يف جمتمعنا لريدوا بنفس الطريقة.
حني نرى ثقافة متمردة ومدمرة تنحدر من يسء إىل أسوأ كل يوم يف جمتمع ما ،نحن ننظر
المرأة تعكس صورة رجال هذا املجتمع .نفس األمر ينطبق عىل الكنائس ،والبيوت،
واملؤسسات األخرى .هي ليست إىل انعكاس للرجال الذين يقودوهنا .بل أن احلقيقة هي أنه
يف الكثري من احلاالت ،هي انعكاس للرجال الذين ال يقودوهنا ،ألهنم إما أهنم غائبون أو ال
يقومون بوظائفهم.

اهلدف من هذا الفصل ليس تأديب الرجال أو التقليل من شأهنم .الله يعلم أننا نسمع ما يكفينا
من هذه األمور بالفعل! ولكن اهلدف من هذا الفصل هو املراجعة األمينة وتقييم األسباب
التي تدمر الزواج وحماولة العثور عىل بعض اإلجابات.

السبب األسايس ملحبتنا ليسوع ليس هو أنه أمرنا بذلك ،وال ألنه هيددنا لو مل نفعل هذا.
مستعدا للتضحية
السبب هو أنه مات من أجلنا عىل الصليب .نحن ننجذب ليسوع ألنه كان
ً
بحياته من أجلنا .نفس اليشء ينطبق عىل النساء فيام يتعلق بنظرهتن للرجال.

املجتمع يعكس وجود ٍ
جيل من الرجال األنانيني

املرأة تقع يف حب ،وتظل حتب ،الرجل الذي سيضحي ليك يسدد احتياجاهتا -ليس ألن
املطلوب منها هو حمبته .ال يشء يف هذا العامل ميكنه أن حيبب املرأة يف الرجل أكرث من صفة
احلب املضحي .وبنفس تلك الصفة املميزة ميكن القول أن ال يشء ميكنه أن ميأل روح املرأة
باملرارة أكرث من الرجل األناين املؤذي.

جمتمعنا اليوم مصاب بالدوار بسبب تأثري الرجال األنانيني املؤذيني لعائالهتم وبسبب املايض
القريب .حني يتغري الرجال ،سيتغري جمتمعنا.

ملحوظة شخصية أخرى ،لقد اختربت (أنا جيمي) حقيقة املرأة الغاضبة املمتلئة باملرارة يف
حيايت .بقدر ما كانت كارين لطيفة يف اليوم الذي تقابلنا فيه ،كان من الصعب عيل أن أصدق
أهنا حتولت إىل شخصية خمتلفة متا ًما بعد مخس سنوات فقط من الزواج .فبدال من أن حتييين
حني أدخل من الباب بقبلة ،كانت ترمقين من املطبخ بنظرة جافة .وبدال من أن هتمس يف
أذين بأشياء لطيفة يف وقت اخللود للنوم ،كانت تتحدث بشكاوى مرة وهي جالسة عىل جانبها
اخلاص من الفراش .هل كانت تلك املرأة انعكاس يل؟ لألسف ،نعم.

البد أن أعرتف بأنين بذلت أقىص ما يف وسعي ألربح قلب كارين يف بداية عالقتنا ،ولكن
مبجرد أن عرفت أهنا أصبحت يل ،توقفت عن بذل املجهود إلرضائها .فرغم أنين يو ًما كنت
أبذل  %100من جمهودي ألجلها وألجل تسديد احتياجاهتا ،انحدرت هذه النسبة بقوة.

تقريبا عن بذل أي جهد من أجل كارين .الطاقة
بحلول العام الرابع من زواجنا ،توقفت
ً
القليلة التي كنت أوجهها هلا كانت يف األساس ليك أربح اجلنس .لكن مبجرد أن أنال مرادي،
كنت أفقد أي اهتامم بخدمتها .قبل أن مير وقت طويل ،كانت قد بدأت تشتيك من أنين
ٍ
حينئذ اهتمتها بأهنا غري منطقية.
أستغلها فقط من أجل اجلنس.

جذر املشكلة يف البيوت الغري مستقرة واملكسورة اليوم هو االفتقار إىل القيادة التقية من
الرجال .املصدر الوحيد للرجاء والذي ميكن أن حيل املشكلة هو كلمة الله .خترب أفسس 25 :5
الرجال بالكيفية التي عليهم هبا أن حيبوا زوجاهتم.

عرب السنوات اخلمس األوىل من زواجنا ،كام ذكرت من قبل ،كنت أعمل ،وألعب اجلولف،
وأذهب للمنزل للراحة .أغلب ذكريايت كانت تتمحور حول تلك األحداث الثالثة .كنت
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أحتىل باجتاه قلب أسايس مفاده أنين حني أنتهي من العمل وأكون باملنزل ،معىن هذا أنين قد
أهنيت مهمتي والباقي مسئولية كارين .كنت أنتظر منها أن تطهو وأن ترعى الصغار ،وتنظف
أيضا بجزء كبري من تنظيف الفناء لرتفع احلمل عين قليال.
البيت ،وتدفع الفواتري ،وأن تقوم ً

مشاهدا التليفزيون دون
حني كنت أرجع للبيت يف املساء كنت أجلس عىل نفس املقعد
ً
حراك حتى أذهب للفراش .لو طلبت مين كارين أن أساعدها أو أن أفعل شي ًئا يف البيت أو
مع األطفال كنت أتضايق .كنت أقول هلا« :أنا مرهق فعال ،وأنا يف حاجة للراحة».

الحقًا يف تلك الليلة ،حني كنت أريد اجلنس ،كانت تردد يل نفس الكلامت -فكنت أستشيط
غضبا .هل تذكر ما قلناه عن أن الزوجة هي انعكاس حلال زوجها؟ باإلضافة إىل كوين
ً
()5
أمرا مسلم به ،كنت
شوفينيا .دون حتى أن أدرك ،كنت أمحل
كسوال ،وإىل اعتبار زوجتي ً
ً
قلبيا يقول أن النساء ليسن بأمهية وال تفرد الرجال.
داخيل
ً
اجتاها ً

فمشاعرهن ليست بنفس أمهية مشاعر الرجال ،وهن لسن ذكيات حقًا مثل الرجال ،وهلم
جرا .كم أخجل اليوم ألين كنت أصدق تلك األكاذيب يو ًما .واألسوأ من هذا هو أن
اجتاهايت الشوفينية/املتعصبة كانت تغذي سلويك املتجاهل واملزيف نحو كارين .وبدال من
استخدام موضع سلطتي ألخدمها وأدعمها كام جيب ،استخدمته آلمرها بفعل األشياء هنا
وهناك وألستخدمها ألغرايض األنانية .لذا فال شك أن املرأة الغاضبة التي كانت يف بيتي مل
انعكاسا لزوجها الرشير.
تكن إال
ً
قد يقول أحدهم عند تلك النقطة« ،لكنك جتعل األمر يبدو وكأن النساء ليس هلن عقل
وتفكري مستقل .هل تقول أن كل ما تفعله النساء يكون رد فعل عىل أزواجهن؟»

آخر ما ميكن أن أحاول قوله يف العامل هو أن النساء ليس هلن عقل مستقل! لقد خلق الله
النساء بشكل نظري للرجل يف كل األشياء الروحية واألخالقية والعقلية .فمن الناحية
الوجدانية واجلسدية النساء لسن أقل -وال أفضل -من الرجال ولكنهن فقط خمتلفات عنهم.

( )5كلمة ( )Chauvinistالواردة يف النص اإلنجليزي تعين الشخص املتعصب للوطن ،وترتجم يف العربية

إىل شوفيين ،ولكنها أحيانا تستخدم للتعبري عن التعصب عامة ألي يشء مثل التعصب للرجولة يف هذه

احلالة - .املرتجم.
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مميزا يف احلياة .أرجو أن تفهم
دورا ً
النساء خملوقات فريدة وذكية ،خلقها الله ليك تلعب ً
أن رغبتي هي أن أكرم النساء ،وليس أن ألقي أي ظالل عىل تفردهن أو مساواهتن للرجال.
لتوضيح تلك النقطة بطريقة تبعد األمر عن كونه مسألة رجل -امرأة ،فكر يف هذا القياس
أو التشبية الكتايب.
فكر يف القصص الواردة من املايض يف العهد القديم عن ملوك إرسائيل .حكم ملوك كثريون
إرسائيل عرب تارخيهم ،ففي البداية ملك عليهم شاول ،ثم داود ،ثم سليامن ،وهكذا .كانت
سالمة إرسائيل لقرون عديدة تعتمد عىل نوعية الشخص الذي جيلس عىل العرش.

ورشير ،مل يكن الشعب فقط يعاين نتيجة هلذا ،ولكنه
متمرد
فحني كان امللك يتصف بأنه
ٌ
ٌ
أيضا يعكس اجتاهات رشيرة نحو ملكهم .حني كان امللك يتصف بالرب وبخوف الله،
كان ً
كان الشعب يزدهر ويعكس أسلوب حياة كامل واجتاهات سوية نحو ملكهم .يف التاريخ،
كام يف احلقيقة ،يثبت أن املجتمع ،واملؤسسات ،والكنائس أو البيوت دا ًمئا تترصف كرد فعل
عىل وجود أو غياب رجل بار يف السلطة.
االستدالل عىل أن النساء أقل من الرجال ألهنن بطبيعتهن يتجاوبن كرد فعل عىل ترصفات
أزواجهن ،يعين أننا نقول نفس اليشء عن أمة إرسائيل .ال شك أنه من الواضح أن إرسائيل
كانت تضم الكثري من األفراد األذكياء األقوياء املتميزين الذين مل يتبعوا متا ًما انحرافات
أو قيادة ملوكهم طوال الوقت ،ولكن حتى لو كانوا مل يفعلوا هذا ،إال أهنم كانوا يف موضع
تأثر شديد بقرارات وبروح الرجال املرتبعني عىل السلطة.

أمام كل شخص قوي يقاوم سلطة امللك ،كان هناك الكثريون الذين يتأثرون برسعة بالتيار
الروحي السائد وبالقوى االجتامعية التي يتحكم فيها اجلالس عىل العرش .مستخدمني أمة
إرسائيل وملوكها كستارة خلفية للمرسح ،سنصف أربعة أمناط خمتلفة للزوج اهلدام :الزوج
املتسلط ،الزوج السلبي ،الزوج الفاسق ،والزوج ا ُملشتت .هذه األمناط األربعة هي التي
أراها (أنا جيمي) بشكل متكرر يف جلسات املشورة.
ريا ما ال أرى األزواج ،وإمنا أسمع عنهم فقط من زوجاهتم .وسواء كنت أراهم
يف احلقيقة ،كث ً
أو ال ،فإين بكل يقني أشهد التأثريات املدمرة لسلوكياهتم .األمل النفيس ،وعدم األمان ،واملعاناة
اهلدامني أحيانا تكون صادمة.
الشاملة ،التي أراها يف حياة زوجات وأطفال األزواج َّ

أحيانا أكون مجُ ََّر ًَبا بأن أمسك هبذا الرجل وأهزه بعنف قائال« :أال ترى ما تفعله هبا؟»

ولكن حني تراودين الرغبة يف فعل هذا ،أتذكر أنه مل ِ
زوجا
ميض وقت طويل عىل كوين ً
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اهلدام
الزوج َّ
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هدا ًما .لوال نعمة الله لكنت ال أزال أدمر زواجنا ،أو عىل األرجح لكنت ُم َط َّلقًا .كل مرة
تقديرا لنعمة الله.
فورا ،وأكرث
أتذكر فيها سلوكيايت السابقة ،أصبح أكرث
ً
أتضاعا ً
ً
كام أنين أتذكر أن الله مل خيلصين من مشكاليت ليك أدين اآلخرين ،لكنه خلصين منها ليك
أمتكن من االلتفات هلم ومساعدهتم .هذا الكتاب بني يديك هلذا اهلدف :لتغيري احلياة وإلنقاذ
الزجيات.

اهلدامني
أربعة أنواع من األزواج َّ
 .1الزوج املتسلط:

يسجل سفر امللوك األول أحداث وفاة امللك سليامن ،والذي حكم إرسائيل ملدة  40عا ًما.
حني مات ،كان جيب أن جيلس ابنه رحبعام عىل العرش ،ولكن كانت هناك مشكلة .حني
مات سليامن ،اجتمع الشعب م ًعا أمام رحبعام يف شكيم ،وكانوا منهكني من العمل املرهق
الذي سخرهم سليامن للقيام به ،وكانوا يأملون أن جيدوا أذنًا أكرث حساسية هلم يف ابنه.
قالوا له:

يك ا ْلق ِ
ِّف اآلنَ ِم ْن ُع ُب ِ
ْت َفخَ ف ِ
ري ِه الث َِّق ِ
إِنَّ َأ َب َ
ود َّي ِة َأبِ َ
َاس َي ِةَ ،و ِم ْن نِ ِ
يل ا َّل ِذي
رينَاَ ،و َأ َّما َأن َ
اك َقسىَّ نِ َ
َج َع َل ُه َع َل ْي َناَ ،ف َن ْخ ِد َم َك (1مل )4 :12
حني سمع رحبعام مطلبهم ،أخربهم بأن يرجعوا له بعد ثالثة أيام ليعرفوا إجابته .بعد أن رحلوا،
طالبا نصيحتهم ،والتي كانت مبارشة ،وصاحلة.
استدعى الشيوخ الذين كانوا مشريين ألبيه ً
إِنْ صرِ ْ َت ا ْل َي ْو َم َع ْب ًدا لهِ َذا الشَّ ْع ِ
ب َو َخ َد ْم َت ُه ْم َو َأ َج ْب َت ُه ْم َو َك َّل ْم َت ُه ْم َك َ
ال ًما َح َس ًناَ ،ي ُكونُونَ َل َك
يدا ُكلَّ َ
األ َّيا ِم (عدد .)7
َع ِب ً

صغ امللك اجلديد لنصيحة الشيوخ الكبار وبدال منها سعى لتنفيذ املشورة احلمقاء
لألسف مل ُي ِ
ألصدقائه األحداث.

َف َك َّل َم ُه َ
نيَ :
«هك َذا َتق ُ
ُول لهِ َذا الشَّ ْع ِ
ين َك َّل ُم َ
األ ْح َد ُ
ني:
وك َق ِائ ِل َ
ين نَشَ ُأوا َم َع ُه َق ِائ ِل َ
ب ا َّل ِذ َ
اث ا َّل ِذ َ

رينَاَ ،
هك َذا َتق ُ
إِنَّ َأ َب َ
ِّف ِم ْن نِ ِ
ُول لهَ ُ ْم :إِنَّ ِخ ْنصرَ ِ ي َأغْ َل ُظ ِم ْن َمتْنيَ ْ َأبيِ .
ْت َفخَ ف ْ
رينَا َو َأ َّما َأن َ
اك َثق ََّل نِ َ
ري ُكمَ .أبيِ َأ َّد َب ُكم بِالسي ِ
ِ
اط َو َأنَا ُأ َؤ ِّد ُب ُك ْم بِا ْل َعق ِ
ريا َث ِقي ً
َار ِب».
ال َو َأنَا َأ ِز ُ
َواآلنَ َأبيِ حمَ َّ َل ُك ْم نِ ً
ْ ِّ َ
يد َعلىَ ن ِ ْ
(عدد )11 -10
حني أعلن رحبعام قراره لبين إرسائيل ،متردوا ،وانقسمت أمة إرسائيل من هذا اليوم وحتى
بعيدا عن رحبعام وجعلوا رجال يدعى يربعام ً
ملكا عليهم .من
اليوم .وقد انفصل غالبية الشعب ً
امللفت لالنتباه أن يربعام كان قد تم تكرميه من قبل عىل يد سليامن بسبب خدمته املميزة.
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اهلدامني
أربعة أنواع من األزواج َّ

بكلامت أخرى رفض الشعب «الرئيس» ورفعوا شأن اخلادم ليولونه أمرهم .حدث هذا ألن
طبيعيا بالنسبة للكثريين من الرجال .فبدال من أن يتواضع أمام شعبه
رحبعام فعل شي ًئا يعترب
ً
حساسا الحتياجاهتم ،اختار أن يتحكم فيهم ُليخضعهم .وكانت العواقب وخيمة.
ويكون
ً

بعد بضعة دقائق كنت أجلس أمام هذين الزوجني يف حجرة معيشتهام .كان كل منهام مبفرده
من ألطف الشخصيات التي ميكن أن تقابلها ،ولكن كزوجني كانا بائسني .رأيت من كل
ودفاعيا ،ويبدو وكأنه لن يغري موقفه
غاضبا
جانبا مل أره من قبل مطلقًا .كان كل منهام
ً
ً
منهام ً
الذي قرر فيه االنفصال عن اآلخر.

املغزى وراء هذه األحداث التارخيية هو :القلب اخلادم هو أهم صفة يف القائد.

ريا سألتها سؤاال يبدو أنه فتح بوابة النهر ليفيض كاشفًا عن صدع عميق يف قلبها املتأمل
أخ ً
الغاضب يف داخلها .سألتها سؤاال ً
جدا« :ما الذي يفعله وجيعلك تشعرين بتلك املشاعر
بسيطا ً
وفورا التفتت إىل وأجابت من مكاهنا عىل األريكة متحدثة عن شكاواها ضده
نحوه اآلن؟»
ً
فورا أنين اتعامل مع زوج متسلط.
واحدة بعد األخرى .علمت ً

بسبب رفض رحبعام أن يتواضع وخيدم شعبه كام نصحه الشيوخ ،أسلم الله اململكة لرجل
ميكن أن خيدم الشعب .من بني األسباط الـ 12األصليني إلرسائيل ذهبت  10مع يربعام ،ومل
يتبقى إال هيوذا وبنيامني مع رحبعام امللك.
يف العشاء األخري غسل يسوع أقدام تالميذه ،وكانت تلك واحدة من آخر األشياء التي فعلها
معهم (انظر يوحنا  .)15 -4 :13كام أنه أمرهم بأن يغسلوا أرجل بعضهم البعض ،أي أن عليهم
بكلامت أخرى أن يظلوا متواضعني وخدام لبعضهم البعض.
أعطى يسوع لتالميذه تعليماً قو ًيا آخر يف موضوع القيادة بعد أن طلبت منه أم يعقوب
ويوحنا أن يكون هلام مرتبة عالية بجواره يف ملكوته .بالطبع كان بقية التالميذ ساخطني
بشأن األمر.

بعد أن حاولت كل ما أستطيعه حلل هذه األزمة ،ظلت الزوجة ترفض أن تنفتح متحدثة عام تفكر
فيه أو تشعر به .اليشء الوحيد الذي قالته طوال الوقت هو أهنا لن حتاول التأقلم معه مرة أخرى.

مل تكن تعرف مقدار املال الذي ميتلكانه وال أين كان ،ألنه مل يكن خيربها .مل تكن أمواهلام
يف متناوهلا إطال ًقا ،وحني كانت تطلب ماال ،كان يعذهبا بأسئلة عن استخدامها للامل ،وإن
كانت حتتاجه بالفعل .عىل الرغم من أن عائلتهام كانت من الرشحية العليا من الطبقة املتوسطة
وتتمتع بقدر كبري من األمان املايل إال أهنا شعرت وكأهنا فقرية واقعة حتت سيطرة ٍ
سيد ٍ
قاس.

الَ :
وع َو َق َ
«أ ْن ُت ْم ت َْع َل ُمونَ َأنَّ ُر َؤ َسا َء األمم َي ُسو ُدونهَ ُ ْمَ ،وا ْل ُع َظماَ َء َي َت َس َّل ُطونَ َع َل ْي ِه ْم.
اه ْم َي ُس ُ
َف َد َع ُ
يكم َع ِظيماً َف ْلي ُك ْن َل ُكم َخ ِ
ِ
َ َ
هك َذا ِف ُ
ال َي ُكونُ َ
َف َ
اد ًماَ ،و َم ْن َأ َرا َد َأنْ
َ
ْ
يك ْمَ .بلْ َم ْن أ َرا َد أنْ َي ُكونَ ف ُ ْ
َي ُكونَ ِف ُ
إلن َْس ِ
يك ْم َأ َّو ً
ال َف ْل َي ُك ْن َل ُك ْم َع ْب ًداَ ،كماَ َأنَّ ا ْب َن ا ِ
ان لمَ ْ َي ْأ ِت لِ ُي ْخ َد َم َبلْ لِ َي ْخ ِد َمَ ،ولِ َي ْب ِذ َل

باإلضافة إىل سيطرته عىل األمور املادية ،قالت يل أنه كان يتحكم يف كل يشء آخر يف حياهتم.
كل ما يأكلونه ،وكل ما يفعلونه وكل ما تفعله هي ،وكل مكان يذهبون إليه ،وكل شخص
يتصلون به كان يقرره هو.

خيارا بشأن أسلوهبم يف القيادة :هل سيختاروا أسلوب الكربياء أم
عىل األزواج أن يتخذوا
ً
أسلوب االتضاع ،وهل سيختاروا أن يكونوا يف املقدمة ويقودوا أم يرجعوا للخلف ويدفعوا
اآلخرين لألمام ،وهل سيصغوا للحكمة التي تقدمها كلمة الله أم سيأخذوا نصيحة شخص
آخر كام فعل رحبعام؟ اخليارات التي سيقوم هبا األزواج ستحدد ليس فقط أسلوهبم يف
القيادة ولكنها ستحدد كذلك من هم الذين سيقودوهنم.
أبدا تلك الليلة التي استقبلت فيها مكاملة تليفونية من أحد اعضاء
لن أنىس (أنا جيمي) ً
الكنيسة ليخربين بأن زوجني من كنيستنا كانا ينفصالن عن بعضهام يف تلك الليلة .وسألين إن
فورا لنحاول رأب الصدع ،وبالطبع وافقت.
كان من املمكن ان أذهب معه ملنزهلام ً

من وجهة نظره ،مل تكن هي يف حاجة ألن تعرف أين أمواهلام .فقد كان يقوم بدوره بشكل
جيد يف إدارة تلك األموال .كان موقفه هو «ال أعتقد أهنا ستفهم هذا بشكل يسء».
قدمت املشورة هلذين الزوجني لعدة أسابيع ولكنه مل يعرتف عىل اإلطالق بأنه خمطيء يف أي
يشء .ونتيجة هلذا رفضت زوجته االستمرار معه وهجرته .حلسن احلظ اليوم عادا لبعضهام،
مستعدا للتوبة وللتغيري.
ولكن هذا مل حيدث إال بعد أن أصبح
ً
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َنف َْس ُه ِف ْد َي ًة َع ْن َك ِث ِ
ين»( .متى .)28 -25 :20
ري َ

مبجرد أن انتهت من تقديم شكاواها ،ختمت كالمها بتلك العبارة« :أنا مستعدة للخروج
اآلن من هذا السجن ألبدأ احلياة!» مبجرد أن قالت هذا نظرت للزوج وطلبت منه أن يرد عىل
شكاواها .مل يدافع عن نفسه ،بل أنه اعرتف بأن كل ما قالته حقيقي -لكنه كان يعتقد أنه
يفعل الصواب! كان يعتقد أن املشكلة تكمن فيها هي .فهي مل تكن تقدر «رعايته» هلا.
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أربعة أنواع من األزواج َّ

مثل رحبعام ،يستخدم الزوج املتسلط التفكري اجلسدي للتحكم يف من حوله .ونتيجة هلذا
يتضايق منه من هم حتت سلطته .واألسوأ من هذا ،كام حيدث يف الكثري من احلاالت ،هو
أن مترد حيدث ضده ويتم هجره ،.مثلام حدث مع رحبعام وبين إرسائيل ومثلام حدث مع
الزوجني املذكورين سلفًا .بغض النظر عن النتيجة ،التسلط يف موضع السلطة ال ينجح،
وهذا ينطبق عىل احلاكم يف احلكومة ،وعىل رئيس العمل ،وعىل الزوج أو األب.

التسلط عرب السلطة األرضية بدال من استخدام السلطان الروحي جيعل من املرء طاغية
تاف ًها ،بينام يريد الله للرجال أن يكونوا خريين يف ممارستهم لسلطاهنم .قد تتساءل« :ما الذي
ً
مسيطرا؟ عادة ما يكون الزوج املتسلط متأثر بقوة بواحد أو اثنني من
متسلطا
جيعل الرجل
ً
العوامل التالية ومن بينها أبيه أو والداه م ًعا:
 .1ضعف رعاية الوالدين أو انفصاهلام:

يف أثناء منو الولد يكون يف احتياج للعواطف امللموسة ،ولكلامت احلب والتوكيد والتي جيب
التحدث هبا له برفق ،كام أنه حيتاج للكثري من االنتباه من الوالدين .حني تقل هذه الرعاية
ويضعف أو يغيب متا ًما من حياة الولد ،فسيزيد من تنمية إحساسه باالستقالل وباهلوية .وليك
نظل أسوياء ،علينا مجي ًعا أن نحفظ التوازن بني اهلوية الفردية وبني القبول من اجلامعة.

الولد الذي يتعرض لسوء الرعاية وال هيتم به والداه سيبدأ يف تشكيل رد فعل عىل هذا بتنمية
شخصيته وهويته كحيلة دفاعية عاطفية ينتج عنها شخصية استقاللية ذات هوية قوية.

وحني يتزوج يف األغلب سينجذب لنقيضه -أي إىل أنثى متتعت برعاية مفرطة ،وتم التدخل
يف كل يشء يف حياهتا .ينجذب هلا لسببني :أوال :هو يف حاجة للرعاية واالنتامء القويني الذان
متتلكهام ،وهي أصبحت بالنسبة له بديل الوالدين الراعيني الذين يقباله والذين مل حيظى هبام
ثانيا ،ألهنا يف العادة يكون لدهيا تقدير قليل للنفس ،وضعف يف ثقتها بذاهتا ،لذا تكون
يو ًماً .
يف حاجة لنوع من اإلحساس باهلوية ،وبالتايل فهي ترحب بقوة شخصيته.

عىل الرغم من أنه يبدو لوهلة أهنام متناسبان إال أن هذا يف احلقيقة سينتج عنه عالقة اعتامد
متبادل غري صحية عىل اإلطالق .فلن جيد ال الزوج وال الزوجة يف هذا النوع من العالقة أي
شبع عىل املدى البعيد .يف هناية املطاف سيفقد الرجل احرتامه لزوجته ألهنا ضعيفة ،وسيتزايد
ضيقها منه يو ًما بعد يوم ألنه يتسلط عيها.
النوع الوحيد الصحي من العالقات هو العالقة التي يكون لدى الطرفان فيها إحساس متوازن
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باهلوية واالنتامء ،وال حيتاج أهيام ألن يبحث عن هذا االتزان بطريقة غري سوية من خالل
زيادة االعتامدية عىل اآلخر.
لو تعرفت عىل هذا يف نفسك ،أو لو كنت سيدة تقرأين تلك الكلامت وتعتقدين أهنا تنطبق
عىل زوجك الذي له شخصية متسلطة ،فمعىن هذا أن هناك مشكالت من طريف العالقة ال بد
أن يتم شفائها.
 .2القدوة السيئة:

النامذج األقوى التي يراها الولد يف سنواته املبكرة هي يف حياة والديه .هناك بعض األشخاص
اآلخرين الذين قد يعتربهم الولد قدوة من خالل التليفزيون أو األفالم ،باإلضافة إىل قدر
كبري من ضغط األقران بني األوالد والرجال من أجل استعراض الرجولة.
فنادرا ما
ولكن يف األساس ،حينام يتعرض الرجل لتأثري قوي من قبل والدان متسلطان يف املايضً ،
يظل سليماً  .الولد الذي تعرض للتسلط عادة ينمو بشخصية ضعيفة وبإحساس ضعيف باهلوية،
أو سيصبح مثل النموذج املتسلط الذي رآه .الوصف الكتايب هلذا املصطلح هو «الذنوب».
يف تثنية  9 :5أخرب الله شعب إرسائيل بأنه سيفتقد ذنوب اآلباء يف أوالدهم للجيل الثالث
والرابع .الكلمة العربية آفون (والتي ت َ
ُنطق «آو-فون» وترتجم إىل ذنب) تعين «يلوي» أو
«يعوج» .لو رأيت من قبل شجرة انثنت بفعل الرياح العنيفة املستمرة من نفس االجتاه لعدة
سنوات ،فال شك أنك تالحظ كيف أصبحت تلك الشجرة «معوجة» بشكل دائم .هذا تشبيه
مثايل ملا حيدث لألوالد حني يكربون يف بيئة آمثة.

بينام يتعرض الطفل باستمرار يف أثناء منوه بالكلامت القاسية ،والسلوكيات الغري أخالقية،
جيدا مع سلوك
واملعاملة املسيئة ،إىل آخره ،يصبح هو ذاته
متأثرا هبا .ما مل يتم التعامل ً
ً
الوالد ،يف وقت ما ،من ِق َبل الطفل املتأثر به ،فسيكون له تأثري دائم عىل حياته.

النموذج الذي يقدمه الوالدان يؤثر بقوة يف تشكيل هوية وأمناط سلوك أطفاهلام .كام أن
إجيابيا يف التأثري
دورا
دورا ها ًما يف تلك العملية .حني يلعب الوالدان واملجتمع ً
املجتمع يلعب ً
ً
عىل األطفال ،ينمون بشكل مستقيم يف سلوكهم .فليس هناك ما ميكن أن يثين أو يعوج فهمهم
للحياة.

ولكن حني ينمو الطفل يف بيت غري سوي و /أو جمتمع غري سوي يشعر فيه بالقبول ،فبوعي أو
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مضطرا لقبول القيم التي يراها ،وسيحمل تلك األشياء يف نظام معتقداته
بدون وعي منه سيكون
ً
وسلوكياته اخلاص ويدخل هبا الزواج ،وبالتايل تظهر للوجود الكثري من البيوت الغري صحية.

كل من قابلتهم (أنا جيمي) أو قدمت هلم املشورة كان لدهيم ذنوب من ماضيهم .أحيانا يكون
التحيز ،أو السلبية ،أو كربياء الروحي ،أو التقاليد الدينية ،أو النميمة ،أو اإلساءة لآلخرين،
أو اإلدمان ،أو التعصب ،أو الغضب ،والكثري من األشياء األخرى .اليشء األسايس الذي
صحيحا ،وهي
جيب أن يتم إدراكه هو أنه بغض النظر عن طبيعة املشكلة ،فهي ليست شي ًئا
ً
يشء تعلمه الطفل أو الشاب من من بيئة البيت.
 .3اجلهل أو الشعور بعدم األمان:

اجلهل والشعور بعدم األمان يتسببان يف إفراط الرجل يف التعويض عن نقائصه .فحني ينمو الولد
ويصبح بالغًا دون وجود أب يف البيت ،تنقصه املعرفة الالزمة بالكيفية التي ميكنها أن جيب هبا
خطرا فحسب ،ولكن الشخص عادة
امرأة بناء عىل املالحظة اليومية .ال يعد نقص املعرفة هذا
ً
يشعر بعدم األمان وهو مع النساء .لو تعرض ولد للتحكم فيه من قبل أمه أو عاىن من خربات
سلبية مع النساء بشكل عام ،فيمكن أن يتعرض لنقص ال سيام يف إحساسه بالثقة.

أحد أشد األزواج الذين قابلتهم سيطرة يوضح تلك النقطة ،فقد كان هذا الرجل يترصف
يف وجود زوجته وكأنه املتسلط متا ًما عىل كل يشء .كان يترصف بسيطرة وكربياء ،وحني
ريا يف إقناعه بإنزال درجة حذره الرجويل قليال،
واجهته يف أثناء جلسة املشورة ،ونجحت أخ ً
اعرتف بأنه ال يشعر باألمان مطلقًا يف وجود النساء.
أخربين بثالث أمور عن نفسه كانت تفرس هذه السيطرة :كان والده بائ ًعا جائال؛ فلم ال يره يف
البيت مطلقًا يف أثناء منوه؛ ومترد عىل أمه حني حاولت أن تسيطر عليه ،كام أنه تعرض للرفض
كفتى صغري من قبل العديد من الفتيات .نتيجة لكل هذا ،أصبحت لديه عقدة شعور بالرفض.

االمتزاج بني تلك املؤثرات الثالث أنتج شا ًبا ليس لديه أي منوذج ذكوري ،وال يريد أن يكون
أسوارا بينه وبني النساء املحيطات به ليك حيمي نفسه من التعرض
حتت سيطرة النساء .لقد بىن
ً
لألذى مرة أخرى.

كان من املستحيل عىل هذا الرجل أن يتمتع بعالقة سليمة مع امرأة دون أن يشفى .وأىت شفاؤه
عرب عملية مشورة متواصلة خاطبت ثالثة احتياجات أساسية يف حياته:
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 .1كان يف حاجة للتعرف عىل املشكالت التي وجدت يف حياته العائلية املبكرة .حاولت
بحذر أن أوضح له اإلطار العام الذي تسبب يف خلل نتج عن غياب والده /وسيطرة أمه
عىل البيت حتى فهم هو األمر بطريقته.

 .2كان يف حاجة ألن يغفر لوالديه ،وهو ما قدته بحرص ليفعله.

 .3كان يف حاجة لفهم سلوكه الشخيص املتسلط.

من أفسس  5رشحت له نوعية القيادة اخلادمة احلساسة التي حتتاج إليها الزوجة ،رشحت
له كيفية فعل هذا .وألنه يف األساس كان طيب القلب ،فلم حيتج لوقت طويل لريى شفا ًءا
وحتوال حيدثان يف زواجه.

 .4اخلطيئة واخلداع:

ً
متسلطا هو اخلطية واخلداع .بعض الرجال ليس
أحد التأثريات األخرى التي تنتج رجال
لدهيم تفسري جيد من ماضيهم للسبب الذي من أجله أصبحوا متسلطني .بالنسبة ألولئك
الرجال األمر ببساطة يرجع للخطية ،والتي عادة ما تبدأ بالكربياء .التعصب ،والرجولة
املزيفة ،واألنانية هي جذور شخصياهتم .وما يزيد األمور سو ًءا ،أن هؤالء الرجال يكونون
مبثابة أهدا ًفا مفتوحة خلداع الشيطان بينام حياول أن يدمر الزجيات من خالل األكاذيب،
واالهتامات ،والظلمة.
احلل الوحيد للرجل املخدوع أو اخلاطي هو نفس احلل الذي حيتاجه اآلخرون :التوبة وقبول
كلمة الله كمقياس للحق اخلاص بالرجولة والزواج .كام أن صالة الزوجة التقية تكون ذات
فعالية هائلة يف هذه احلالة ،ولكن بشكل مطلق ال بد للرجل اخلاطئ أن يتخذ القرار النهايئ
بنفسه.
 .5املزاج املسيطر:

ً
متسلطا هو أن يكون قد
التفسري األخري ،أحد العوامل املؤثرة والتي ميكن أن جتعل الزوج
ولد مبزاج متسلط .وفقًا للعديد من الدراسات املسيحية والعلمية أك ُت ِش َ
ف أن هناك أربعة

أنواع أساسية من األمزجة (أمناط الشخصية) .أكرثها قوة وهجومية هو «لرسيع الغضب»
أو مزاج «األسد» (أحيانا يسمونه شخصية من «النمط أ») .شخص لديه هذا النوع من املزاج
يكون عادة عدواين ،وشديد العناد ،ويرغب دو ًما يف أن يكون يف موضع سيطرة.
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رجل هبذا املزاج «رسيع الغضب» حيتاج ألن يستخدم مهاراته القيادية الطبيعية يف بيته،
حذرا من التسلط عىل زوجته وأطفاله من خالل شخصيته .رجل من
ولكن عليه أن يكون
ً
ريا ليسمح لزوجته وأوالده بفرصة التعبري
هذا النمط عادة سيكون عليه أن يبذل ً
جهدا كب ً
عن أنفسهم يف وجوده .سيحتاج ألن يتعلم كيفية املوازنة بني صفاته القيادية القوية وبني
احلب الرقيق احلساس نحو عائلته.
 .2الزوج السلبي:

أحد أسوأ ملوك إرسائيل عرب التاريخ كان امللك آخاب .فلم ُيعرف آخاب فقط بأنه كان
رشيرا يف ذاته ،ولكنه ُع ِر َ
ف كذلك بزوجته الرشيرة املتآمرة إيزابل .كانت ابنة إيثبعل ملك
ً
الصيدونيني ،وهبذا كانت من رؤساء كهنة عبادة البعل.

بعد أن تزوجها آخاب بدأ يعبد إهلها ويتبع روحها الرشيرة .وقد حتكمت إيزابل يف إرسائيل
طوال فرتة حكم آخاب كقوة خفية وراء العرش .كان هو امللك ،ولكنها كانت احلاكم
الفعيل.
سلبيا ،ورغم أن األمر كان يبدو وكأنه هو املتحكم يف األمور إال أن تلك
كان آخاب ً
قائدا ً
ِ
مل تكن هي احلقيقة .طوال فرتة حكمه ،سمح إليزابل بأن تُرهب وتدمر شعب الله ،وبأن
تترصف بطريقة تسببت يف إثارة لعنة عىل نفسها ،وعىل آخاب ،وعىل األمة بأرسها.

تقيا .لو كان قد فعل هذا ،لتمتع شعب
قائدا
كانت لديه القوة للوقوف وألن يصبح ً
ً
وزوجا ًَ
إرسائيل بأوقات من السالم واالزدهار .ولكن بسبب خطية آخاب وضعفه ،كانت فرتة ملكه
موسم للمجاعة وللتدمري.

أحد األمثلة األساسية عىل الكيفية التي سمحت هبا شخصيته لزوجته بأن تكون يف حالة
ٌ
مملوك لرجل يدعى نابوت ،وكان آخاب يريد
سيطرة كاملة يرد يف القصة اخلاصة بكرم كان
هذا الكرم .كان هذا الكرم قريب من حقله ،وأراد آخاب ان حيوله حلقل خرضوات.

حني حتدث امللك مع نابوت بشأن مقايضة تلك امللكية أو رشائها منه ،رفض مالك الكرم .فقد
كان هذا مرياث عائيل من أجيال سابقة .حني سمع آخاب هذا ،مىض إىل بيته مغتماً .
واآلن اقرأ النص الكتايب الذي يرسد ما حدث بعد هذا:

الَ « :
آب َب ْي َت ُه ُم ْك َت ِئ ًبا َم ْغ ُمو ًما ِم ْن َأ ْج ِل ا ْل َك َ
وت ا ْل َي ْز َر ِعيليِ ُّ َق ِائ ً
ال
ال ِم ا َّل ِذي َك َّل َم ُه بِ ِه نَا ُب ُ
َف َد َخ َل َأ ْخ ُ
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اض َط َج َع َعلىَ سرَ ِ ِ
ُأ ْع ِط َ
ري َ
ير ِه َو َح َّو َل َو ْج َه ُه َولمَ ْ َي ْأ ُكلْ ُخ ْب ًزاَ .ف َد َخ َل ْت إِ َل ْي ِه
اث آ َبائيِ »َ .و ْ
يك ِم َ
َال لهَ َ اَ :
وح َك ُم ْك َت ِئ َب ٌة َو َ
ال ت َْأ ُك ُل ُخ ْب ًزا؟» َفق َ
«ألنيِّ َك َّل ْم ُت
إِ َ
يزا َب ُل ا ْم َر َأت ُُه َو َقا َل ْت َل ُه« :لمِ َا َذا ُر ُ

وت ا ْل َي ْز َر ِعيليِ َّ َو ُق ْل ُت َل ُهَ :أ ْع ِطنيِ َك ْر َم َك بِ ِف َّض ٍةَ ،و إِ َذا ِش ْئ َت َأ ْع َط ْي ُت َك َك ْر ًما ِع َو َض ُهَ ،فق َ
َال:
نَا ُب َ
يزا َب ُلَ :
َ
ال ُأ ْع ِط َ
ْت اآلنَ تحَ ْ ُك ُم َعلىَ إِسرْ َ ِائ َ
يل؟ ُق ْم ُكلْ ُخ ْب ًزا َو ْل َي ِط ْب
«أ َأن َ
يك َك ْر ِمي»َ .فقَا َل ْت َل ُه إِ َ
َق ْل ُب َكَ .أنَا ُأ ْع ِط َ
آبَ ،و َخ َت َم ْت َها بِخَ اتمِ ِ ِه،
يك َك ْر َم نَا ُب َ
اس ِم َأ ْخ َ
وت ا ْل َي ْز َر ِعيليِ ِّ »ُ .ث َّم َك َت َب ْت َر َس ِائ َل بِ ْ

ين فيِ َم ِدي َن ِت ِه الس ِ
وخ َو َ
َ
األشرْ َ ِ
ِ
وتَ .و َك َت َب ْت فيِ
الر َس ِائ َل إِلىَ ُّ
الش ُي ِ
اك ِن َ
ني َم َع نَا ُب َ
اف ا َّل ِذ َ
َّ
َوأ ْر َس َلت َّ
وت فيِ َر ْأ ِ
الر َس ِائ ِل َتق ُ
س الشَّ ْع ِ
ُول« :نَا ُدوا بِ َص ْو ٍم؟ َو َأ ْج ِل ُسوا نَا ُب َ
بَ .و َأ ْج ِل ُسوا َر ُج َلينْ ِ ِم ْن َبنيِ
َّ

اه ُه لِيشْ َه َدا َق ِائ َلينْ ِ َ :ق ْد َج َّد ْف َت َعلىَ ِ
َب ِل َّي َع َ
وت».
الله َو َعلىَ المْ َ ِل ِكُ .ث َّم َأ ْخ ِر ُجو ُه َو ْارجمُ ُ و ُه َف َي ُم َ
ال تجُ َ َ َ
(ملوك األول )10 -4 :21

عابسا حتى ظهر شخص آخر
هل الحظت رد فعل آخاب نحو نابوت؟ لقد مىض لبيته وظل ً
هيتم باملشكلة من أجله .حني كان صبي صغري عىل األرجح كان والداه يديران حياته كلها
له .وكرجل بالغ كانت زوجته تقوم هبذا .كان هذا القائد السلبي يعشق ارتداء مالبس احلرب
الرباقة والتلويح بالسيف ،ولكنه مل يرغب يف القيام بأي عمل قذر .هذا سيناريو متكرر يف
حياة الرجال السلبيني.
من بني مجيع الرجال املتسلطني الذين تقابلت معهم من خالل املشورة ،تقابلت فقط مع اثنني
سلبيني .األزواج السلبيني يظهرون بصورة حلوة وحساسة لزوجاهتم يف البداية ،ولكنهم
يقودوهن للجنون الحقًا ألهنم لن يلعبوا دور القيادة .سواء يف النواحي املالية أو احلياة
الروحية أو األطفال أو احلياة الرومانسية أو أي يشء آخر ،الرجل السلبي يدمر بشكل كامل
وأيضا أي احرتام كانت زوجته تكنه له يو ًما .وطاملا استمرت
أي نوع من اإلحساس باألمان ً
املشكلة ،سيتواصل التدمري.
اليشء األول الذي جيب عىل الزوج السلبي أن يفهمه هو احتياج زوجته للقيادة .ليك يبدأ
سلبيا وينجح يف الوقت ذاته يف
الشفاء ،حيتاج الرجل السلبي أن يدرك أنه ال ميكنه أن يظل ً
تسديد أي من االحتياجات األساسية لزوجته.

بقول هذا ،اسمحوا لنا أن نصف بعض العوامل التي تساهم يف أو تؤدي يف أغلب األحيان إىل
إنتاج رجل سلبي.
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 .1اإلفراط يف قيادة أو رعاية الشخص يف املايض:

الكثري من الرجال السلبيني يترصفون هكذا ألن هذا هو ما كان حيدث يف ماضيهم .لو كان
والدهيم دو ًما يتخذون هلم القرارات ويتحكمون باستمرار يف سلوكياهتم كأوالد ،فال شك
أهنم مل يتعلموا يو ًما كيف يترصفون بأنفسهم ،وال شك أهنم مل يبنوا هوية شخصية حقيقية.

يف بعض األحيان ميكن أن يكون هذا العنرص اخلاص بـ «اإلفراط يف قيادة» الشخص يف كل
يشء نوع من السيطر ة يف حد ذاته .حيدث هذا لو كان لصبي ما والدان يتحكامن يف حياته
ويسيطران عليها ،فال يسمحا له مطلقًا بالتعبري عن ذاته أو بأن يتعلم حتمل مسئولية حياته
الشخصية .وسواء كان هذا الولد قد تم اإلفراط يف رعايته أو تم التحكم فيه ،فالنتيجة هي
أنه لن يتمكن من مواجهة متطلبات النضح.

الولد الذي تعرض إلفراط يف قيادة حياته أو إلفراط يف رعايته يف أغلب األحيان ينجذب
للنساء الاليت يكن عىل عكسه -أي اإلناث املتسلطات العدوانيات -لسببني .السبب ألول هو
أهنا متنحه القيادة والشعور باهلوية الذي حيتاج له؛ فهي البديل لوالديه .السبب الثاين وراء
جيدا مع عدوانيتها الواضحة.
إنجذابه هلا هو أنه شخصيته السلبية تنسجم ً
لو مل يكن يرغب يف احلديث ،تتحدث هي .لو مل يكن راغب يف اختاذ قرار ،فال شك أهنا
ستتضايق منه من أجل ضعفه يف القيادة ومزاجه السلبي .كام أن الشخصية العدوانية املتسلطة
التي انجذبت له يو ًما ستسبب له املرارة يف هناية األمر ألهنا ال حترتمه وال هتابه .هذا النوع من
العالقة ال ميكن أن ينجح ألنه غري كتايب وألنه ينتهك االحتياجات األساسية للطرفني.
بالنسبة للرجل الذي ينطبق عليه هذا الكالم ،احلل هو أن يبدأ يف ممارسة القيادة .ال جيب أن
ينطلق ليتحول لشخص متسلط ولكن عليه أن يتوقف عن السامح لآلخرين بقيادة حياته
واختاذ القرارات له.
كام قال امللك داود لسليامن ابنه قبل أن ميوت «كن رجال!» (انظر ملوك األول .)2 :2

حساسا ومتواض ًعا ،ويف نفس الوقت يترصف بطريقة تقية واضحة
البد للزوج أن يكون
ً
حماوال ممارسة قيادته لبيته بأسلوب قوي .ال بد أن يغفر لوالديه ،ويكرس تكرار ذنوب العائلة،
ويبدأ نظام عائيل جديد ناجح.
 .2النموذج اليسء:

ريا ما يكون الرجل السلبي قد ترىب يف نظام عائيل به رجال سلبيون .يف وقت مبكر من
كث ً
احلياة كان رجال العائلة يتعلمون أن حيفظوا عبارة« :نعم يا عزيزيت!» ويقولوهنا بنربة فيها
خفوت وخضوع .الرجال الذين يأتون من هذا النوع من العائالت إما سيتمردوا عليه ويعرثوا
عىل امرأة ليتسلطوا عليها ،أو سيتبعوا نفس النظام ويبحثون عن امرأة تتسلط عليهم .يف كلتا
احلالتني ،هذا النمط من السلوك غري سليم.
احلل هو أن تتعرف عىل هذا النموذج الغري كتايب لدور الرجل يف حياتك السابقة ،وتعرتف
بخطية السلبية ،وتغفر لوالديك أو ألي شخص ممكن كانوا هيتمون بك يف الصغر ،وتكرس
هذا الذنب من حياتك.

 .3التخويف:

تعرض الكثري من الرجال يف أمريكا للخوف بسبب حركة حقوق النساء والتغطيات اإلعالمية
املكثفة هلا .وبينام يتعرض الرجال للعقاب عىل فتح األبواب ،وعدم السامح للنساء بدفع
الثمن إلظهار مساواهتن بالرجال بكل معىن الكلمة ،أو حتى لعدم السمح للنساء باالشرتاك
يف احلروب ،أصبح عدد كبري من الرجال متجمدين بسبب اخلوف من فعل أي يشء خاطيء.

ماذا نفعل؟ حس ًنا ،أهيا الرجال ،اول يشء علينا أال نفعله هو أن نصبح سلبيني .نحن ندرك أن
الكثري من النساء حمبطات بسبب الطريقة التي عاملهن هبا بعض الرجال .ولكن احلل ليس
يتمكن من التحكم فينا لفرتة! احلل هو أن نحل
هو أن يتبادل الرجال املقاعد مع النساء لكن
َّ
املشكلة ،وليس أن يتبادل الرجال والنساء األدوار.

صعبا يف البداية ولكن َصلِّ لله ليمنحك قوة لتفعل هذا .رمبا يتفاجأ
رمبا يكون التغيري
ً
حتى الكلب اخلاص بكام حني يرى أن الزوج قد بدأ يف اختاذ بعض القرارات يف البيت،
شعورا
ولكنه واآلخرين مجي ًعا سيعتادون عىل األمر برسعة وسيكونون أكرث سعادة وأكرث
ً
باألمان.

احلل الوحيد الدائم ملشاكل الرجال والنساء يف أمريكا هو أن يرجع الرجال مرة أخرى إىل
أبرارا و ُم َض ِّحني .أي ترصف آخر ليس إال تكيف مع املشكلة،
أماكنهم التي كانوا فيها قادة
ً
وليس حال هلا .أهيا الرجال ،لو كنتم قد آذيتم امرأة باإلساءة إليها أو مبعاملتها بشكل يسء،
فأنتم يف حاجة لالعتذار هلن ولطلب غفراهنن.
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بارا .كام كتب بولس يف أفسس  ،5يسوع هو النموذج
بعد االعتذار ،اخرت أن تكون رجال ً
األمثل لألزواج .ثبت عيناك عىل يسوع بينام تطلب من الروح القدس أن يعلمك كيف
تقيا.
ميكنك أن تكون ً
قائدا ً
لو مل تكن قد أخطأت باإلساءة ألي امرأة ،ولكنها ختاطبك بغضب وتلومك عىل كل يشء
فعله كل رجل عىل وجه األرض هلا -فال تقبل هذااللوم .ميكنك أن تتعاطف مع مشاعرها،
ولكن ال حتاول أن حتل املشكلة بأن تكون عكس كل ما تكرهه هي .ال تتحول إىل عبد خانع
متعصبا للرجال .فهذا لن جيدي نف ًعا!
هلا وخاضع لتسلطها يف كل يشء لتثبت أنك لست
ً

 .4اخلطيئة أو الكسل:

يتحول بعض الرجال إىل أشخاص سلبيني ليعاقبوا زوجاهتم عىل أشياء يشعرون أن زوجاهتم
قد أخطأن فيها .وبدال من الرصاخ والعراك يف البيت ،جيلس أولئك الرجال ويعذبون زوجاهتم
بصمتهم وعدم فعلهم ألي يشء.
وبعض الرجال يكونون سلببيني ألهنم كساىل .كام أن عدوانية زوجاهتم جتعل من املمكن
هلم أن يسرتحيوا ،وهذا ما يفعلونه .الرجال الذين يتصفون بالالمباالة والسلبية بسبب جذر
اخلطيئة أو الكسل ببساطة عليهم أن يتوبوا ويبدأوا العمل.

 .5املزاج السلبي/البلغمي:

املزاج البلغمي (الال مبايل) يعترب أكرث األمزجة ميال للكسل من بني األمزجة األربعة األساسية
للبرش.األشخاص الذين يكونون من هذا النمط يسهل اندماجهم مع البرش وعادة يكونون
أصدقاء جيدين .وهم يتميزون ببطء غضبهم وبقلة ميلهم للتغيري أو لعدم اإلستقرار .كل
هذه الصفات تعترب جيدة بالنسبة للعالقات.
قائدا ضعيفًا يف
سلبيا بطبيعته ،ويتحىل بشخصية بلغمية سيكون ً
ولكن الزوج الذي يكون ً
بيته .األمر ليس معناه أنه غري قادر عىل القيادة ،ولكنه يعين أنه بطبيعته سيكون أكرث ميال
للسامح لزوجته بالقيادة ،أو أنه سيسري ببساطة مع التيار .هذا امليل خيلق مشكالت كبرية يف
الزواج.

الرجل ذو الشخصية البلغمية حيتاج قبل كل يشء إىل أن يدرك أنه البد أن يقود بيته بطريقة
أيضا احتياج أسايس لدى املرأة .رمبا ال
حازمة .فهذه ليست فقط وصية من الله ،ولكنها ً
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يكون من الطبيعي بالنسبة للرجل البلغمي أن يكون حاز ًما يف اجتاهاته وآرائه ،ولكن رغم
هذا ،ال بد له من أن يتغري ليك حيظى بزواج كتايب ،ولينفذ مشيئة الله يف حياته.

بينام تصيل وتطلب من الروح القدس أن مينحك حكمة وقوة ،ابدأ من اآلن يف قيادة بيتك.
جيدا ،ولكن ال بد
قائدا ً
أساسا قو ًيا ميكنك من أن تصبح ً
شخصيتك اللطيفة بطبيعتها متنحك ًَ
لك أن تتعلم وتترصف وتقود بشجاعة ومهارة.
 .3الزوج الفاسق (الال أخالقي):

أمورا
عىل الرغم من أن داود كان يتمتع بالكثري من الصفات الرائعة يف شخصيته ورغم أنه فعل ً
فادحا تسبب يف ٍ
عظيمة يف خدمته لله ،إال أنه ارتكب ً
دمار لعائلته وألمة إرسائيل كلها.
خطأ ً
وفقًا ملا ورد يف صموئيل الثاين  ،3 -1 :11كان امللك داود يتمىش عىل سطح قرصه ذات مساء يف ليلة
ربيعية ويتأمل يف مدينة أورشليم .وبينام كان يتطلع يف األسطح املحيطة ،الحظ امرأة تستحم.

ريا مل
وبدال من أن يستدير ويتحرك
ً
مبتعدا ،استمر داود يف مراقبة جسدها العاري .وأخ ً
يتمكن من أن يتحكم يف نفسه ،ومل يكن األمر جمرد فضول ،فقد اضطرمت شهوته بالرغبة
مرسعا ليعرف من هي ،وقبل أن مير وقت طويل أىت رجل وأخرب داود بأن
يف تلك املرأة .فأرسل
ً
املرأة التي كانت تعيش يف هذا البيت هي بثشبع ،زوجة أوريا احلثي.
أصبح داود واقع اآلن يف معضلة ،فألن تلك املرأة متزوجة ،كان يعلم أن ممارسة اجلنس
معها تعترب زنًا .وبينام كان يتجول فوق سطح قرصه ،فجاة استدار وأمر خدمه بأن يذهبوا
فورا.
وحيرضوا بثشبع له ً

حني وصلت للقرص أمر داود أن تأيت له يف مكان نومه ،وحني وصلت لغرفته ،وتم إخراج
اخلدم ،بدأ داود حيدق يف تلك املرأة اجلميلة التي أثارت شهوته منذ دقائق وهو عىل السطح.
ودون تأخري -وكام هو واضح دون أي مقاومة منها -أخذ داود بثشبع ،وأشبع شهوته منها.
بعد هذا ،مجعت بثشبع ثياهبا ،ونظفت نفسها ،ورجعت إىل بيتها .وألنه كان يعتقد أن شي ًئا مل
حيدث ،واصل داود عمله كملك وحاول أن يتناىس محاقته.

ولكن ظهرت مشكلة ،فقد حبلت بثشبع بطفل من داود .وبعد بضعة أشهر من اهلدوء النسبي،
هزت أخبار محلها داود يف الصباح الباكر .وبدال من مواجهة املشكلة بأمانة ،ضاعف داود
من خطيته .فقد أرسل يف طلب زوجها ليأيت لبيته من املعركة ويقيض بعض الوقت معها ،ليك
جيعل األمر يبدو وكان هذا الطفل له.
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ٍ
فكرجل ذو نزاهة
حني جاء أوريا للمدينة ،تسبب يف أزمة أخطر بدال من أن حيل املشكلة.
قرارا
عظيمة ،رفض أن ينام مع زوجته بينام ينام رفاقة اجلنود يف حقل املعركة .وواجه داود ً
جيدا من قواد جيشه عىل األرجح،
صعبا .هل جيب أن يعرتف بخطيته ألوريا ويفقد جرناال ً
ً
أيضا (وهي العقوبة املعروفة يف إرسائيل للمرأة
ويتسبب لبثشبع يف أن تتعرض للرجم ً
الزانية)؟ لو مل يفعل هذا فإن البديل الوحيد هو أن جيعل أوريا يقتل يف احلرب ويتزوج من
بثشبع.
كام يعلم كل من قرأ الكتاب املقدس أو سمعه ما حدث بعد هذا ،فقد اختار داود القتل.
مبجرد أن سمعت بثشبع أن زوجها قد مات ،ناحت عليه .وحني انتهت فرتة حزهنا ،أخذها
داود زوجة له.

مرسورا بخيارات داود السيئة.
إال أن كل هذا بالطبع مل حيدث دون علم الله والذي مل يكن
ً
نسبيا تضمنت نظرة عني شهوانية المرأة عارية تستحم ،إىل خطيئة
فلقد حتولت خطية صغرية ً
عظيمة .وأرسل الله النبي ناثان ليواجه داود ،وأخرب ناثان داود بقصة كشفت خطية داود ،ثم
أوصل له تلك الكلامت:
ور َّيا الحْ ِ ثِّي بِالسي ِ
الر ِّب لِ َت ْع َم َل الشرَّ َّ فيِ َع ْي َن ْي ِه؟ َق ْد َق َت ْل َت ُأ ِ
اح َتق َْر َت َك َ
فَ ،و َأ َخ ْذ َت
لمِ َا َذا ْ
ال َم َّ
َّ َّ ْ
األ َب ِدَ ،
ف َبي َت َك إِلىَ َ
ا ْم َر َأت َُه َل َك امرأةَ ،و إِ َّيا ُه َق َت ْل َت بِ َسي ِ
ال ُيف ِ
ف َبنيِ َع ُّمونَ َ .واآلنَ َ
ألن ََّك
َار ُق َّ
الس ْي ُ ْ
ْ
اح َتق َْر َتنيِ َو َأ َخ ْذ َت امرأة ُأو ِر َّيا الحْ ِ ث ِِّّي لِ َت ُكونَ َل َك امرأة( .صموئيل الثاين .)10 -9 :12
ْ

ممارسا أفضل للجنس معها .وعىل الرغم من أهنا مل حتب
أن تلك الصور تثريه ،وبالتايل جتعله
ً
األمر إال أهنا سمحت به.

بعد مخسة سنوات أصبح يشهد أفالم جنس مجاعي ،ويستأجر عاهرات ليامرسن اجلنس معه
ريا مل تتمكن زوجته من التأقلم مع فجوره املنحرف ،وأتت طالبة املشورة.
هو وزوجته .وأخ ً

أبدا! كلام نلت املزيد منها كلام أردت املزيد .وكلام انغمست
اخلطية ال ميكنها أن تشبع ً
أكرث فيها ،كلام احتجت للمزيد من أجل شبع مؤقت يزول رسي ًعا .وكلام ذهبت أبعد ،وكلام
ريا لنقطة حتتار فيها إما أنك تتوقف عنها ،أو تسقط
حصلت عىل شبع أقل ،حتى تصل أخ ً
حتت سيطرهتا متا ًما.
عرب السنوات قدمت (أنا جيمي) املشورة للكثريين من الرجال والنساء الذي كانوا يصارعون
مع الفجور يف زجياهتم .يف أغلب احلاالت ،كان الرجل هو مصدر هذا الفجور .إما أنه كان يف
عالقة مع عشيقة ،أو يشاهد أفال ًما جنسية للبالغني ،وحياول أن جيعل زوجته يف تفعل نفس
ما تفعله ممثلة حمرتفة من أجل املال ،أو متورط يف خطية جنسية أخرى ،فالرجل الزاين جيلب
الدمار عىل بيته.
ها هي بعض العوامل املؤثرة التي ميكن أن تشارك يف صناعة رجل ٍ
زان (ال أخالقي):

 .1الرفض:

التعرض للرفض من الوالدين أحد أكرب املؤثرات التي تقود بعض الرجال للصور اإلباحية والزنا.

الزنا أصبح مشكلة متنامية يف أمريكا ،وهو أكرب بني الرجال .صناعة املواد اإلباحية ذات
الـ 13مليار دوالر سنو ًيا يف أغلبها مدعومة من الرجال .وباإلضافة إىل املواد اإلباحية ،هناك
الدعارة ،واالتصاالت اإلباحية ،وأفالم الفيديو املصنفة عىل أهنا ذات حمتوى جنيس ،والزنا
التقليدي العادي.

حني حيرم الولد يف أثناء منوه من احلب امللموس والعناية ،خيلق هذا يف داخله املزيد من الرغبة
يف التواصل اجلسدي أكرث من أقرانه .فألننا خملوقات جنسية فاالحتياج الفطري للعاطفة
والتالمس مع أشخاص آخرين يتحول إىل احتياج للجنس.

واحدة من أهم حاالت الزنا التي واجهتها (أنا جيمي) بشكل شخيص ،كانت لرجل مدمن
للصور اإلباحية .بدأ مبجالت الرجال الواسعة الشعبية ،والتي يدعوها البعض اليوم «اإلباحية
اخلفيفة» ،أو التي ال تعترب إباحية عىل اإلطالق ولكنها تعترب جمرد «فن» .قال الرجل لزوجته

احلل ملشكلة الرفض هو عملية مكونة من الغفران والشفاء ،واألهم من كل هذا ،التعرف عىل
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ً
متورطا يف الشذوذ اجلنيس أكرث من ذي قبل .املخنثون
كام أن عد ًدا أكرب من الرجال أصبح
يتسببون يف انتشار فريوس اإليدز برسعة عرب أمريكا .ومثل امللك داود ،رفضنا التعامل بأمانة
مع املشكلة ،واآلن نحن نواجة الدمار املنتظر القابع أمام أبوابنا.

الكثري من تيارات الشذوذ اجلنيس ميكن تتبعها للرفض أو قلة التواصل مع الذكور .قلة التواصل
اجلسدي والعاطفي مع الرجل يف صغر سنه يرتك يف الولد نوع من اجلوع للحب الذكوري .لو
كانت هناك تأثريات من أنثى قوية يف وقت غياب التأثري الذكوري ،ميكن للولد أن ينمو وهو
جنسيا .هذا هو السبب الذي من أجله يشعر بعض الرجال بالتوحد الشديد مع النساء
مشوش
ً
لدرجة أهنم يرون أن الرجال اآلخرون هم اجلنس اآلخر.
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جذر مشكلة االنحراف اجلنيس .بعد التعرف عليه وحتديده جيب عىل الشخص أن يتعامل
معه بصورة مبارشة بطريقة كتابية.
 .2اإلغراء البرصي:

الرجال يستثارون بالبرص أكرث من النساء .هذا هو السبب الذي جيعل املواد اإلباحية أكرث
جذ ًبا للرجال منها للنساء .وقد حاولت مجيع الوسائل األعالمية واإلعالنية الدعائية اللعب
عىل تلك الصفة بالذات يف الرجال .والنتيجة هي أجساد عارية أو شبه عارية أينام نظرت .بل
أن بعض الربامج التليفزيونية بأكملها تتمكن أن تكون معبأة بإعالنات بذيئة .ولكن حتى
فيام يتخطى التليفزيون ،أصبح عامل اليوم ميلء باملغريات اجلنسية للرجال.

حل تلك املشكلة يبدأ بأمانة صارخة ،فالبد للرجال أن يقروا بأمانة بأهنم يتعرضون لإلغواء
باملثريات البرصية .الكثري من الرجال اليوم واقعني حتت قيود النجاسة ،ولكنهم حاولوا أن
جيعلوا األمر يبدو باألمس وكأهنم ال يعانون من أية مشاكل .بعد أن تدخل األمانة يف احلسبة،
البد للرجال أن يبعدوا التجربة عنهم بعدم مشاهدة أي برامج تليفزيونية أو أفالم غري
نقية ،وبالتخيل عن االشرتاك يف بعض املجالت ،وبالنزول يف فنادق ال تعرض أفال ًما إباحية
«للبالغني» يف الغرف.

اخلطوة التالية هي أن الرجل عليه أن يصبح عرضة للمحاسبة من قبل آخر .تلك نقطة من أهم
اخلطوات يف العملية بأرسها .فالشخص الغري قابل للمحاسبة من ِق َب ِل آخر بشأن أين هو أو
ماذا يفعل ،يعرض نفسه الحتامالت خطرة .ابحث عن شخص ميكنك التحدث معه لتكون
مسئوال أمامه ليحاسبك .ميكن أن ينقذ هذا حياتك وزواجك.
 .3القيود الذهنية:

ليس هناك إال حل واحد :التأمل يف كلمة الله .أهيا الرجال ،ميكننا هنا أن نوفر عليكم الكثري
من الوقت ووجع القلب ،لو صدقتمونا فقط .احلاممات الباردة ،ولوم الذات لن يفلحا .ال بد
أبدا.
أن تغري طريقة تفكريك ،وإال فلن تغري سلوكك ً
هلذا كتب بولس يف كورنثوس الثانية : 5 -4 :10

ونَ .ه ِ
اد َرةٌ بِ ِ
َار َب ِت َنا َليس ْت َجس ِد َّي ًةَ ،بلْ َق ِ
الله َعلىَ َه ْد ِم ُح ُص ٍ
ني ُظ ُنونًا َو ُكلَّ ُع ْل ٍو
اد ِم َ
«إِ ْذ َأ ْس ِل َح ُة محُ َ
َ
ْ َ
َيرت َِف ُع ِض َّد َم ْع ِر َف ِة ِ
اع ِة المْ َ ِسيح».
اللهَ ،و ُم ْس َت ْأسرِ ِ َ
ين ُكلَّ ِف ْك ٍر إِلىَ َط َ
ْ
يرشح هذا املقطع حقيقة كتابية هامة :بداية كل معركة أساسية تتم يف أذهاننا بكلمة الله.

ابدأ كل صباح بقراءة الكتاب املقدس ملدة  25 -5دقيقة كل يوم .وبينام تسري عرب أعاملك
اليومية تأمل فيام كنت تقرؤه يف الصباح .اجعل الكلامت تغوص يف عقلك وقلبك ،وبينام
ريا مذهال حيدث يف حياتك ،ولن يتسبب التأمل يف كلمة الله فقط يف
تفعل هذا سرتى تغ ً
سي ِ
نجح كل عمل
تدمري احلصون اجلنسية يف ذهنك ،ولكن الله يعد ً
أيضا يف مزمور  1بأنه ُ
هنارا وليال.
يديك ،لو تأملت يف كلمته ً
 .4اخلطيئة واخلداع:

يعمل الشيطان عىل مدار الساعة إلقناعنا بأن اخلطية ستحسن من حياتنا .لو صدقنا أكاذيبه،
نصبح مثل البط الساذج اجلاهز للصيد .احلل الوحيد جلسد اخلطية اخلاص بنا هو أن نصلبه
بأن ن ِ
ُخضعه للمسيح ،وهو ما يقول الكتاب املقدس أن علينا أن نفعله .احلل الوحيد ألكاذيب
الشيطان هو أن نناقضها باحلق اإلهلي لكلمة الله.

الشبع اجلنيس األكمل ألي رجل هو عالقة جنسية فردية طاهرة مع زوجته .ال تقبل نفس
ربا عىل أن تبتلع نفس حبة الواقع
الكذبة التي خدعت امللك داود ،وإال فستجد نفسك جم ً
املرة التي ابتلعها .نحن نعيش يف عامل خمادع للغاية ،ولكن حكمة الله والتدريب املستمر عىل
ممارسة احلذر سيمنعانك من أن تصبح فريسة.

حني يرى الرجل صورة مثرية ،هناك مادة كياموية تسمى ( )epinephrineتطلق يف خمه
وتغلق عىل هذه الصورة بشكل دائم .هلذا ميكن للعديد من الرجال أن يتذكروا بوضوح بعض
الصور أو األفالم اجلنسية املثرية التي شاهدوها منذ سنوات مضت .صمم الله تلك املادة
ليساعد الرجال عىل أن يستثاروا بزوجاهتم ويتذكروهن .والشيطان حياول أن يستغل هذا
األمر الطبيعي الذي خلقه الله ليمأل أذهان الرجال ،كمتحف للصور املنحرفة ،بكل صورة
أبدا أن يغلب الشهوة حتى يربح
ميككنها أن تثري الشهوة واألفكار النجسة .الرجل ال ميكنه ً
املعركة يف ذهنه .وليس عىل الرجل فقط أن يتغلب عىل الصور اخلاطئة املوجودة بالفعل يف
أيضا أن حيارب األفكار النجسة بينام حتاول الدخول إىل ذهنه.
ذهنه فقط ،بل عليه ً

غالبا أحكم رجل عاش عىل األرض هو امللك سليامن .تم تعيني سليامن،
باإلضافة إىل يسوعً ،
االبن الثاين لدواد وبثشبع ،ليصبح ً
ملكا وجيلس عىل عرش أبيه داود .يف بداية ملكه ،كان
متض ًعا وباركه الله بحكمة فائقة يف كل جماالت احلياة .يف أثناء ملكه استمرت أمة إرسائيل
يف النمو واالزدهار مبعدالت مذهلة.
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 .4الزوج املشتت:
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سافر ملوك وملكات العامل إىل إرسائيل ليسمعوا حكمة هذا الرجل العظيم ويروا مملكته،
يدم هذا الوضع .كان لسليامن  700زوجة و 300من الرساري.
ولكن لسوء احلظ مل ُ
وهذا يثري سؤاال ملف ًتا لالنتباه للغاية :ملاذا كان له كل هذا العدد من الزوجات؟

عىل الرغم من العلم بأن ملوك تلك احلقبة كانوا يعطون بناهتم للزواج من ملوك األمم املجاورة
كنوع من احلفاظ عىل السالم أو كطريقة للتحالف مع ملك قوي ،إال أن ألف حتالف مثل
أمرا غري طبيعي .لذا نحن ال نعرف أي شخص ميكنه اإلجابة عىل هذا السؤال متا ًما،
هذا يبدو ً
واضحا ،وهو أنه بطريقة ما أصبح سليامن رجال منقا ًدا من آخرين.
واحدا يبدو
أمرا
ً
ً
ولكن ً

جدا ،ولديه فرص
واضح أن هذا األمر بدأ بصورة بريئة للغاية ،فسليامن كان رجال موهو ًبا ً
لفعل أشياء عظيمة لله ولشعبه .أول مرشوع كبري له كان بناء اهليكل األول يف أورشليم وهو
أساسيا يف إحياء إميان الشعب.
اهليكل الذي أتم بنيانه وكان
ً
مرشوعا آخر ثم آخر ثم آخر -وواصل فعل هذا عرب
حني انتهى سليامن من هذا املرشوع بدأ
ً
حياته كلها .حني حظي ببعض الوقت للراحة ،تزوج زوجة ثانية ،ثم ثالثة ،وهكذا.

ريا وقبل هناية حياته ،كانت لديه أمة ممتلئة باملرشوعات املكتملة -والتي فرض رضائب
وأخ ً
عىل الشعب من أجلها واستخدمهم بقسوة للعمل فيها -وكان له قرص ميلء بالزوجات .ولكن
شيئان كانا مفقودان :عالقة محيمة مع الله ،ومع زوجة واحدة.
ووجدانيا وبدون بركة الله يف هناية
روحيا
مفلسا
تركت حياة سليامن املشتتة املنساقة إياه
ً
ً
ً
حياته .وبسبب فشل سليامن يف اتباع الله بأمانة ،أخذ الله أغلب اململكة من نسله.
ملوك األول  11 -4 :11يسجل أحداث أيامه األخرية:

وخ ِة ُس َليماَ نَ َأنَّ نِسا َء ُه َأ َم ْل َن َق ْلب ُه َو َرا َء آلهِ َ ٍة أخرىَ ،ولمَ ْ َي ُك ْن َق ْل ُب ُه َك ِ
َو َكانَ فيِ زَ َم ِ
ام ً
ال َم َع
ان َش ْي ُخ َ
َ
َ
ْ
ب َد ُاو َد َأبِ ِ
الر ِّب إِ ِ
هل ِه َك َق ْل ِ
وم ِر ْج ِ
س
يدونِ ِّي َ
الص ُ
ور َث إِ َهل ِة ِّ
نيَ ،و َم ْل ُك َ
يهَ .ف َذ َه َب ُس َل ْيماَ نُ َو َرا َء َعشْ ُت َ
َّ

نيَ .و َع ِم َل ُس َليماَ نُ الشرَّ َّ فيِ َعينيَ ِ الر ِّبَ ،ولمَ ْ َي ْتب ِع الر َّب تمَ َا ًما َك َد ُاو َد َأبِ ِ
يهِ .حي َن ِئ ٍذ َبنىَ ُس َل ْيماَ نُ
ا ْل َع ُّمونِ ِّي َ
َ َّ
َّ
ْ
ْ
س َبنيِ َع ُّمونَ َ .و َ
يمَ ،ولمِ ُو َل َك ِر ْج ِ
وش ِر ْج ِ
ُم ْر َت َف َع ًة لِ َك ُم َ
هك َذا
س المْ ُوآبِ ِّي َ
ني َعلىَ الجْ َ َب ِل ا َّل ِذي تجُ َ ا َه ُأ ُ
ور َش ِل َ

ات ال َّل َواتيِ ُك َّن ُي ِ
يع نِ َس ِائ ِه ا ْلغ َِر َيب ِ
وق ْدنَ َو َي ْذ َب ْح َن آللهِ َ ِت ِه َّنَ .فغ ِ
الر ُّب َعلىَ
َف َع َل لجِ َ ِم ِ
َض َب َّ
ال َع ِن الر ِّب إِ ِ
يل ا َّل ِذي ت ََرا َءى َل ُه َم َّر َتينْ ِ َ ،و َأ ْو َصا ُه فيِ َ
َق ْل َب ُه َم َ
له إِسرْ َ ِائ َ
هذا األمر َأنْ
َّ
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ُس َليماَ نَ َ
ألنَّ
ْ
َ
بع آلهِ َ ًة
ال َي َّت َ

َال الر ُّب لِ ُس َليماَ نَ ِ :
ِ
أخرىَ ،ف َلم يحَ ْ ف ْ َ
«م ْن َأ ْج ِل َأنَّ ذلِ َك ِع ْن َد َكَ ،ولمَ ْ تحَ ْ ف ْ
َظ
ْ
الر ُّبَ .فق َ َّ
َظ َما أ ْو ىَص بِه َّ
ْ
َع ْه ِدي َو َف َر ِائضيِ َ ا َّل ِتي َأ ْو َص ْي ُت َك بهِ َ اَ ،ف ِإنيِّ ُأ َم ِّز ُق المْ َ ْم َل َك َة َع ْن َك تمَ ْ ِز يقًا َو ُأ ْع ِطي َها لِ َع ْب ِد َك».
احلقيقة التي ميكن أن نتعلمها من حياة امللك سليامن هي :لو كان هو قد سقط ،فيمكن ألي
شخص أن يسقط .لقد ظهر الله لسليامن مرتني ،وحتدث معه بصوت مسموع .كان أحكم
وأذىك إنسان عاش عىل وجه األرض (باستثناء يسوع) .كان ميتلك كل املمتلكات املادية التي
ميكن أن يتخيلها اإلنسان؛ ولكنه سقط .جيب أن ميأل هذا قلوبنا مجي ًعا بخوف الله!

أهم يشء نحتاج ألن نفهمه بشأن سقوط سليامن هو ملاذا حدث .اإلجابة بسيطة :لقد تشتت
بسبب مشاغل وشئون احلياة ومل يعد لديه وقت ليطلب الله .عالقته مع الله والتي كانت
غنية ومحيمة ذات يوم ،استمرت ختبو حتى أظلمت ألنه توقف عن السعي وراء الله.
نفس اخلطأ أثر عىل عالقة سليامن بالنساء .لقد كان لديه وقت ألن يذهب للحديث وملامرسة
بعض اجلنس الرسيع مع إحدى زوجاته املتعددات ،ولكن ليس حلديث طويل أو لعالقة
محيمة حقيقية .سليامن ميكن فهمه بسهولة يف ظل ثقافة أمريكا اليوم .فمجتمعنا املنساق
الذي يرغب يف حتقيق الكثري من اإلنجازات ،ميكن أن جيعله ً
ملكا خالل أسبوعني ،ألننا
نشبهه يف الكثري من األمور.
أنا (جيمي) عادة أقدم املشورة ألزواج يعانون بشكل غري عادي ألن الرجل مشتت بني عمله
وهوايته والرتفيه أو املتعة .والزوجة حمبطة ألنه ال يلتفت إليها .ونتيجة هلذا تبدأ الزوجة يف
إزعاجه لتلفت انتباهه .وعادة ما يتسبب هذا الترصف يف إبعاد زوجها أكرث.
بينام أحاول أن أجعل قلب الرجل املشتت يستدير نحو البيت ،يف العادة أتعامل مع اجلذور
التالية التي قد يسبب أحدها تلك املشكلة:
 .1دافع األداء اجليد/تأدية الواجب:

قبلون ما مل يؤدوا ما عليهم بشكل جيد .حيدث
يتعلم الكثري من الرجال من والدهيم أهنم ال ُي َ
هذا حني يوصل أحد الوالدين احلب والقبول للطفل فقط حني يتميز يف شي ًئا ما أو بطريقة
ما .كام حيدث هذا حني يدفع أحد الوالدين الطفل للتفوق .بعض األطفال يتعلمون أن يأتون
بشهاداهتم الدراسية بالدرجات النهائية ،وإال فال يكونوا جيدين بدرجة كافية لنوال احلب.
ورغم أن نوايا الوالدين هي أشيا ًءا صاحلة للطفل ،إال أن إحساس الطفل بقيمته عادة يترضر
بشدة بسبب تلك العملية.
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جيب أن يعمل الوالدان طوال الوقت عىل توصيل حبهام ألطفاهلام ،وليس فقط حني يفعلوا
شي ًئا عظيماً  .حمبة الوالدين حني يتم توصيلها بشكل صحيح تبين إحساس الطفل بقيمته
جيدا ليحظى بتقدير والديه.
وإحساسه باألمان .فالطفل يعلم أنه ليس عليه أن يكون أداؤه ً
حني يوصل أحد الوالدين للطفل حمبة مرشوطة ،يشعر الطفل بأن عليه أن يكون جيد األداء
ليحظى باحلب.

وألن كل األطفال يرغبون يف اإلحساس بأهنم مقبولون من والدهيم ،فهم يؤدون ما عليهم
لينالوا القبول؛ وبفعل هذا يتعلم األطفال أن يؤدوا ما عليهم ليحظوا بقبول املجتمع الحقًا.
جدا يف قبوله لنا عىل أية حال.
وهذا دافع خطري ألن املجتمع رشطي ً

ليك نكون مقبولني يريدنا املجتمع أن نقود السيارة الصحيحة ،وأن نبدو بطريقة معينة،
وهكذا .ورغم أن كل منا عليه أن يفعل ما عليه بأداء جيد طاعة لله ولنحفظ مسئولياتنا
االجتامعية إال أنه ليس عىل أحد أن يفعل األعاجيب ليجعل الناس حيبونه أو حيبوهنا.
حني أقدم (أنا جيمي) املشورة لرجال منساقني ومشتتني ،أجد انين عادة أتعامل مع رجال مل
يشعروا مطلقًا بالقبول من آبائهم.

رياضيا ،ولعب بالفعل يف فريق كرة القدم يف كلية كربى .اعرتف
أحد الرجال تم دفعه ليصبح
ً
هذا الرجل أن اليشء الذي كان يدفعه للتميز يف الرياضة كان أن حيظى بقبول وانتباه أبيه.

رمبا مل يقبلك أبوك كام أنت ،ولكن الله يقبلك! بالطبع يريدك الله أن تفعل أقىص ما يف
وسعك وأن حتفظ وصاياه ،ولكن حتى قبل أن تفعل هذه األمور ،هو حيبك ويقبلك لو كنت
ابنه .توقف عن حماولة فعل كل يشء لنوال قبول الناس ،وابدأ يف فعل ما يطلبه منك الله.
تذكر ،أن «نريه هني ومحله خفيف» وفقًا لكلامت يسوع يف متى .30 :11
 .2الطمع:

ريا بسبب اجلشع .يف أغلب األحوال التي يعمل فيها
ريا أو يلعبون كث ً
بعض الرجال يعملون كث ً
جدا ،يشعرون بأهنم يؤدون خدمة لعائالهتم .وعىل الرغم من أنه عىل الرجال
ريا ً
الرجال كث ً
بشكل ٍ
ٍ
جيد ،إال أن أول يشء عىل الرجل أن هيبه لزوجته
أن يسددوا احتياجات أرسهم
وأوالده هو ذاته .لو كان العمل مينعك من فعل هذا ،فلن حيل املال وال األشياء التي يشرتهيا
املال املشكالت.
عىل الرغم من أن العديد من الرجال يشعرون بأهنم يعملون ساعات زائدة من أجل عائالهتم
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إال أن احلقيقة هي أن هذا يف أغلبه من أجل أنفسهم .فهم يستمدون إما الرضا العاطفي،
أو املكافآت املادية أو كالمها م ًعا مما يقومون به ،وهذا يعطيهم دفعة لالستمرار .حني تتم
مواجهتهم من قبل زوجاهتم بطلبهن منهم أن يقللوا من معدل العمل وليأتوا للبيت ،يرد الكثري
من األزواج بـ «االسطوانة املحفوظة» القائلة« :إنين أفعل هذا من أجلكم» ،بينام اجلشع هو
الدافع احلقيقي الذي حيركهم.

ويستبدل بعض الرجال اآلخرون العمل بلعب اجلولف ،أو الذهاب للصيد ،أو أشياء أخرى
لريتاحوا عىل حساب العائلة .هؤالء الرجال يطمعون يف املزيد من املتعة .كان هناك زوجني
عىل حافة الطالق ألن الزوج كان يلعب «بيسبول» ستة ٍ
ليال كل أسبوع .وقد هنأ نفسه
ً
أسبوعيا.
منضبطا لدرجة أنه كان ميتنع عن اللعب لليلة
أمامي وأمام زوجته ألنه كان
ً

احلل الوحيد للطمع رغبة يف املزيد من املال أو املمتلكات أو املتعة وإشباع الذات هو التوبة
بعيدا عن الله وعن عائلتك بسبب الرغبات
التي ميكنها أن تقود للقناعة .تب عن توجيه قلبك ً
الغري ُم َو َّج َهة أو املُرسفة .وجه قلبك نحو الله ونحو عائلتك ،واشبع هبم واعطهم مكاهنم
املستحق يف حياتك.
 .3القيم الفاسدة:

يعتقد الكثريون من الرجال ببساطة أن عائالهتم ليست إال امتدا ًدا أو نتيجة لعملهم .ذات مرة
قدمت (أنا جيمي) املشورة لرجل كانت زوجته مستشيطة من الغضب ألنه كان يعمل سبعة
أيام وستة ٍ
ليال يف األسبوع ،وكان عليها الذهاب إليه ملكان عمله لرتاه .أغلب الوقت الذي
ريا شعرت أهنا ال ميكنها أن تتحمل املزيد وأخربته
كانا يقضياه م ًعا كان يف مكان عمله .أخ ً
بأهنا سترتكه لو مل يتغري .كان رد فعله أنه أفرغ وقته ملدة ساعة يف وسط جدوله «املزدحم»
ليأيت إىل مكتبي ويطلب مين أن أحاول التحدث بـ «عقل» لزوجته الغري منطقية!
جدا ،شعر بشكل واضح باالشمئزاز
ريا ً
حني اتفقت مع ما كانت زوجته تعتقده بأنه يعمل كث ً
مين .وازداد الوضع سو ًءا حني أخربته بأن عليه أن يغري وظيفته ،لو لزم األمر ،ليك يسدد
احتياجات زوجته .ولكن ذروة نقاشنا عىل اإلطالق أتت حني أخربته بأن العمل جيب أن
يدعم البيت ،وليس العكس.

أحدا قد صفع جدته عىل وجهها للتو! كان ميكنين أن
امحر وجهه من الغضب ،وكأن ً
فقد َّ
تقريبا عن زوجته دون أن يرمش له جفن ،ولكن عمله كان قضية أخرى.
أقول أي يشء
ً
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ال عجب أن زوجته كانت تتمىن بدال من هذا أن تكون له عالقة غرامية مع امرأة أخرى،
فحينئذ رمبا أمكنها املنافسة!
ولكن كام قالت باندهاش« :ببساطة ال ميكنين أن أتنافس مع عمله ».ليس عليها أن تدخل
يف تلك املنافسة.

الرجل ذو األولويات الفاسدة عليه أن يقرأ الكتاب املقدس .قال يسوع يف متى  22أن أعظم
وصية هي أن نحب الله ،وأن ثاين أعظم وصية هي أن نحب اآلخرين .حب العمل مل يكن حتى
بني أفضل  10وصايا .التوبة والقيام بتعديالت عىل أسلوب احلياة هي أهم اخلطوات التي ميكن
للرجل فعلها ليوجه قلبه كام جيب نحو بيته .لو مل يكن قلبه هناك ،فال هيم ما الذي مينحه للبيت.
 .4رصاع غري حمسوم:

حني يكون هناك رصاع مل يتم حسمه بني الزوج والزوجة ،عادة ما يكون رد فعل الزوج هو
توجيه انتباهه نحو عمله .وكلام طالت مدة استمرار هذا األمر ،كلام زادت التأزم يف عالقتهام.

بعض الرجال ال يتم احرتامهم وال إكرامهم يف البيت ،بينام حيدث هذا يف العمل .مما جيعلهم
ينجذبون ملكان العمل كبديل لبيئة البيت ليك يسددوا احتياجاهتم األساسية ،أو عىل األقل
حلاميتها .بغض النظر عن السبب ،ال ميكن للرجل العثور عىل احللول الصحيحة ملشكلته
باالبتعاد عن البيت.
لو كنت حتاول االختباء من بعض مشكالت البيت باإلفراط يف العمل ،فأنت يف حاجة للتوبة
والرجوع للبيت .اطلب من الله أن يعينك عىل التغلب عىل مشكالتك يف البيت ،وبينام تثابر
يف الصالة ملواجهة حتدي العمل عىل حل املشكلة ،سيكرمك الله ،وستكون أكرث سعادة ألنك
فعليا املشكالت التي تقابلك.
تواجه ً

ميكننا أن نكرس دائرة الذنوب ونتطهر منها

ها هي اخلطوات التي ميكنها أن تساعدك عىل كرس دائرة الذنوب يف حياتك وتقيك من
متريرها ألطفالك:
 .1ال بد أن تقبل أنك مسئول عن سلوكك الشخيص:

 .2حدد املشكلة بوضوح:

ً
متسلطا ويسئ معامالتنا .واآلن أدركت
فمثال ميكن لرجل يقرأ هذا الفصل أن يقول« :أيب كان
أنين أترصف بنفس الطريقة .الذنب الذي أمحله هو السلوك املتسلط امليسء لآلخرين».
 .3بعد أن حتدد اخلطية التي تسبب املشاكل يف حياتك وزواجك البد أن تتوب عنها بشكل حمدد:

وعدنا الله بأنه سغفر لنا خطايانا إن اعرتفنا هبا (انظر 1يو  .)9 :1هلذا عليك أن تعرتف
بخطيتك لله وأن حتاول االبتعاد عنها بكل إخالص.

 .4ال بد أن تغفر لوالديك:

هذه اخلطوة بالغة األمهية لو كنت تريد أن تتغري وتبتعد بالفعل عن منط السلوك املسيطر عليك.

يف بعض األحيان يكون هذا األمر بالغ الصعوبة ،ألن اخلطية التي كانت يف حياة الوالدين
تشتمل عىل الكثري من اإلساءة أو اإلمهال أو حتى التعدي اجلنيس .ولكن بغض النظر عن
مدى حدة املشكلة يف املايض ،لن تنال الشفاء واإلطالق من النمط السلويك املدمر الذي
تنتهجه حتى تغفر لوالديك.

الغفران هو من أجلك أنت كام هو من أجلهام .عدم الغفران يشبه حبال سرُ ّ ًيا غري مريئ
يربط بينكام لألبد ،وهو يستمر يف تغذية مشكالتك .لكن حني تغفر ،يتم قطع هذا احلبل
السرُ ّ ي ،وميكنك أن تتحرر.

كام أن الله ال ميكنه أن يغفر لك خطاياك نحوه ما مل تغفر لآلخرين زالهتم نحوك
(انظر متى  .)15 :6حني ترفض أن تغفر لوالديك ،ال ميكنك أن حتيا حياة سليمة أو متزنة.

عدم الغفران يشبه الرشاب ا ُملسكر الذي يرسي يف الدم ويتسبب يف ترنح ُمسكر يعيق
حتى العبور من جنب إىل جنب وجيعلك غري قادر عىل السري يف خط مستقيم .حني ال تغفر
لوالديك ،إما أنك ستصبح مثلهام أو ستصبح نقيضهام ،وهو عادة أمر غري ِص ّحي و ُمضرِ .
بكلامت أخرى ،يتسبب لك عدم الغفران يف امليل نحو أحد نقيضني يف احلياة ،وجيعلك غري
قادر عىل النمو ألعىل باستقامة.

عىل الرغم من أن والديك قد أثرا عليك ،إال أن خطاياك ليست غلطتهام .إهنا غلطتك .هلذا جيب
أن تعترب نفسك مسئوال عن ذاتك وال حتاول إلقاء اللوم عىل والديك ،أو املجتمع أو أي يشء آخر.

يغذي الكثري من األشخاص كربيائهم بحقيقة أهنم ليسوا مثل والدهيم ألهنم قطعوا عىل
أبدا .ولكن ما يفشل هؤالء
أنفسهم عهود يف وقت مبكر من احلياة بأال يصبحوا مثلهم ً
األشخاص عادة يف معرفته هو أن شخصياهتم غري سليمة متا ًما مثل والدهيم .لذا فمثلام حياول
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ٌ
وأجيال أخرى الحقة لنا -نسقط من جانب
السكران أن ميتطي صهوة جوا ًد ،سنظل نحن -
آلخر حتى يتوب أحدهم وخيتار أن يغفر.

توقف عن دينونة والديك .ال تكرر ماضيك وال تكرر أخطاءمها .أطلقهام من الذنب يف
ذهنك .مبجرد أن تفعل هذا ،أطلق بركة لوالديك .بغض النظر عن شعوركَ ،صلِّ من أجلهام
وأطلقهام .حتى لو كانا قد ماتا ،تلك خطوة هامة من أجلك .لو كانا عىل قيد احلياة ،فال
أيضا .وفقًا لكلامت أفسس  3 :6نعلم أن الله
تكتفي فقط بأن تباركهام بصالتك ،بل اكرمهام ً
جدا حني نكرم والدينا.
سيباركنا ً
ريا ،اكرس دائرة الذنب املفرغة من عىل عائلتك اخلاصة:
 .5أخ ً

يتم فعل هذا بطريقتني .أوال ،بالصالة ،حيث جيب أن تعلن حريتك من ذنب العائلة بدم
املسيح الكفاري .استقبل غفرانه باإلميان ،واستمر ثاب ًتا يف موضع الطهارة هذا.

تقيا ألوالدك ليك ال تتسبب يف نوع من «االلتواء» يف حياهتم .ميكنك فعل
ثانيا ،كن
ً
منوذجا ً
ً
حريصا يف سلوكك معهم ويف املثال الذي تقدمه
هذا بينام تتوب برسعة عن خطاياك وتكون
ً
هلم .قدم هلم كذلك احلب والقيادة باهتامم وحساسية عظيمني.

رمبا تكون قد تعرفت عىل وجود واحد أو أكرث من األمثلة الواردة هنا يف حياتك أو زواجك.
ً
متسلطا ،وال أخالقي ومشتت .اليوم أصبحت
يف وقت مبكر من زواجنا كنت (أنا جيمي)
خمتلفًا بسبب نعمة الله وبسبب استعدادي للتعامل مع مشكاليت.

مفيدا ،سواء ِ
كنت زوجة يف حاجة ألن تفهمي
نأمل أن تكون قد قرأت يف هذا الفصل شي ًئا ً
زوجك وتصيل من أجله أو كنت رجال حتاول فهم عالقتك بزوجتك ،نصيل أن تكون قد
تشجعت وتقويت.

Notes
1. James Strong, “Hebrew-Chaldee Dictionary,” Strong’s Exhaustive Concordance of
the Bible (Iowa
Falls, IA: Riverside Book and Bible House), Hebrew #5771..
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كيف ميكنك فهم احتياجات زوجتك وتسديدها

ال َأنْ يحُ ِ بوا نِسا َء ُهم َك َأ ْجس ِ
ِ
الر َج ِ
اد ِه ْمَ .م ْن يحُ ِ ُّب ا ْم َر َأت َُه يحُ ِ ُّب َنف َْس ُهَ .ف ِإن َُّه لمَ ْ
َ
ُّ َ
َكذل َك يجَ ِ ُب َعلىَ ِّ
ْ
يهَ ،كماَ الر ُّب ً ِ ِ
ض َأ َح ٌد َجس َد ُه َق ُّطَ ،بلْ َيقُوت ُُه َو ُير ِّب ِ
يس ِة.
ُي ْب ِغ ْ
أيضا ل ْل َكن َ
َ
َ
َّ
أفسس 29 -28 :5

شاب بأول سيارة له ،يكون مفتونًا بفكرة حصوله عىل املزيد من االستقاللية
حني حيظى ٌ
والقدرة عىل التحرك بحرية .لقد ظل حيلم هبذا ،ويتخيل نفسه ،ويتحدث عن األمر ،بل ورمبا
تظاهر بقيادة السيارة قبل أن يراها .واآلن أتت اللحظة املنتظرة.
مرت ابنتنا بتلك املرحلة بعد عيد مولدها السادس عرش بفرتة قصرية .وكنا نقوم بجوالت ليلية
يف كل جراجات السيارات املوجودة يف املدينة ،ومل حيتج األمر وق ًتا طويال لنعرف أن ابنتنا
كان تبحث عن يشء -شكل حمدد.

كانت ترى سيارة تثري خياهلا فتقول« :أوه ،أنا معجبة بالفعل بتلك السيارة!»

كنا نرد عليها قائلني« :حس ًنا ،دعينا يا عزيزيت نراها ونسأل عن مثنها .لو أعجبنا ،فسنقرأ
املزيد عنها يف جملة املستهلك ونصيل بشأن األمر ،ومن ثم نتخذ قرارنا».

ورغم أهنا ظلت حمتفظة بروح حلوة خاضعة لنا طوال خطوات تلك العملية ،إال أننا الحظنا
أهنا مل تكن عىل دراية بجميع األمور الفنية املرتبطة بالبحث عن سيارة جديدة .كانت
مستعدة لرشاء أول سيارة جذابة تراها ،وتنطلق هبا عىل الطريق.

عىل الرغم من معرفتنا بأننا كنا يف حاجة لوقت يف البحث لنشرتى أفضل سيارة تتناسب مع
نقودنا ،إال أننا كنا قادرين عىل التعاطف مع ابنتنا .تذكرت (أنا جيمي) كيف كنت أشعر
بنفس مشاعرها حني حظيت بأول سيارة يل .مل أكن أفكر يف تكلفة الصيانة ،أو استهالك
البنزين ،أو قيمتها لو فكرت يف بيعها مرة أخرى ،أو مدى صعوبة احلفاظ عليها .كنت أفكر
فقط يف الرسعة ،واالستقالل ،والفتيات!

يستعد الكثريون للزواج مثل املراهق الذي يسعى لرشاء سيارة اجلديدة .املراهقون ينظرون
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أوال إىل املظهر اخلارجي ثم إىل بعض الصفات املبارشة ،ويظهرون اهتام ًما قليال بالصيانة عىل
املدى البعيد .وبدال من أن يسألوا عن األشياء اهلامة مثل استهالك البنزين أو قيمة السيارة يف
جدا بالرسعة الكامليات اجلذابة .عادة ما يتم التعامل
حالة حماولة بيعها مرة أخرى ،ينشغلون ً
مع الزواج بنفس الطريقة.
لذا حني يتزوج الناس ،يف العادة ال يكونوا قد استعدوا للتكلفة وعنرص الصيانة املستمرة
للعالقة.
بعد أن اشرتت ابنتنا سيارهتا األوىل بحوايل شهر ،حدث خلل ما فيها.

فورا« :ماذا ستفعالن بشأن تلك املشكلة؟»
وبنظرة متحرية عىل وجهها سألتنا ً

فابتسمت وقلت هلا»:عزيزيت ،تلك سيارتك .فامذا ستفعلني أنت بشأن تلك املشكلة؟»

رغم أننا كنا نعرف أننا سنساعدها يف إصالح السيارة إال أننا كنا نحاول أن نُدخل بعض
التفكري الواقعي إىل ذهنها .لقد اختربت متعة السيارة ،واآلن جاء الوقت لتتحمل مسئولية
احلفاظ عليها يف حالة جيدة وسليمة.

يتسبب عدم نضوجنا يف االستمتاع مبتعة معينة من يشء ما دون أن نتحمل مسئوليته .وعدم
النضوج األكرث هو الذي جيعلنا نتخلص من يشء أو نرفضه ببساطة ألنه حيتاج إىل صيانة أو
ألنه أصيب بعطل ما .أي شخص يقود سيارة أو ميتلك بي ًتا ،يعرف أنه ال ميكنه بيع سيارته أو
ترك بيته كلام حدثت مشكلة ما .لو كنا نرغب يف استخدام املمتلكات املادية واالستمتاع
هبا فعلينا أن نتعلم أن نكون مسئولني عن صيانتها.
بنفس الطريقة ،ميكن القول أن حل مشكالت الزواج ليس هو رفض رشيك حياتك أو احلصول
عىل رشيك حياة جديد .احلل هو أن تتحمل مسئولية إصالح أي مشكلة .لو حتملنا املسئوليات
التي يطلبها الله منا بتسديد احتياجات رشكاء حياتنا واحلفاظ عىل عالقاتنا بصورة سليمة ،فلن
يكون هناك إال بعض املشكالت اجلادة القليلة التي نواجهها يف زجياتنا -إن وجدت.

عدد ضخم من املشكالت الزوجية حيدث بسبب التفكري السطحي أو بسبب االجتاهات
القلبية غري املسئولة .يريد غالبيتنا أن يكون زواجهم بال صيانة ،وفرح مستمر بال مسئوليات،
ومتعة بدون تكريس أمني .آسف! ببساطة هذا ليس إال تفكري غري ناضج وغري واقعي.
حني يتزوج رجل بامرأة ،يكون قد حصل عىل هدية مثينة من الله .فقد أصبحت لديه
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صديقة وحبيبة ومعينة نظريه مدى احلياة .والرجل ينجذب ملثل تلك العالقة ألنه حيتاج
المرأة تشاركه حياته .ولكن لو فكر الرجل للحظة أن عروسه الغالية لن حتتاج لـ «صيانة»
مستمرة ،فلألسف يكون خمط ًئا .بغض النظر عن املرأة التي سيتزوجها الرجل ،فهي ستحتاج
منه للكثري من الرعاية كزوجة له.

احتياجات النساء األساسية متشاهبة

بعد  18سنة من الزواج ومن تقديم املشورة آلالف النساء ،ميكنين أن أخربكم (أنا جيمي)
أساسا .فمع أن بعض اخليارات ال تكون متوافرة إال
بكل تأكيد أن مجيع النساء متشاهبات
ً
يف بعض أنواع السيارات فقط ،إال أن املعدات املوجودة حتت «الكبوت» مجيعها متشاهبة.

بعض الرجال ال يصدقون هذا األمر ،لذا يواصلون استبدال زوجاهتم بأخريات ،آملني كل
أبدا
مرة أن حيصلوا عىل «موديل» أفضل وأحدث ،ويعمل بنسبة  %100طوال الوقت وال حيتاج ً
ألي اهتامم أو صيانة .رجل مثل هذا سيواجه الكثري من اإلحباطات ألن مثل هذا «املوديل»
ببساطة غري موجود -يف السيارات أو يف النساء.

أوتوماتيكيا أنه هو املسئول عن تسديد
قبل أن يتزوج الرجل عليه أن يفهم أنه يفرتض
ً
احتياجات زوجته.

هناك أمران هامان بشأن النساء عىل الرجال أن يفهمومها ويقبلومها ليك يتمتعوا بزواج
متناغم .األمر األول هو الفروق الرئيسية املوجود بني الرجال والنساء .األمر الثاين هو معرفة
االحتياجات األساسية األربعة للمرأة وكيفية تسديدها بأفضل صورة.
نعرف أن الرجال يدركون الفروق اجلنسية والبدنية األساسية بينهم وبني النساء ،وأهنم
يعرفون بعض االختالفات األخرى .ولكن هدفنا هو أن يفهم الرجال ويقبلوا حقيقة أن
تقريبا من مجيع النواحي.
النساء خمتلفات عنهم بشكل أسايس
ً
بعيدا
يشعر الكثريون من الرجال باإلحباط الكامل من الصفات اخلفية للمرأة بشكل عامً ،
عن قضية االختالفات اجلنسية بني الرجل واملرأة ،وأنا (جيمي) خري مثال عىل هذا .بعد عدة
تقريبا بأن الله مل خيلق النساء.
سنوات عشتها كزوج ،كنت مقتن ًعا
ً
كنت أفكر أن « :الله أذىك من أن يفعل هذا!»

كنت ً
حمبطا متا ًما من كل يشء يف كارين .كانت خمتلفة متا ًما عين .كيف ميكن أن تكون
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طبيعية؟ كنت أرغب يف امرأة تتحىل بكل الصفات اجلسامنية واجلنسية اجلميلة ،ولكنها
تفكر وتترصف كرجل.

الرجال لدهيم احتياج طبيعي للجنس ،عقل الرجل يفكر هبذه الطريقة ألن اجلنس أحد
أساسيا للمرأة .املرأة حتتاج للعاطفة .ورغم
احتياجا
احتياجاته األساسية .ولكن اجلنس ليس
ً
ً
أن هذا خمتلف متا ًما عن الرجل إال أنه حقيقي .لذا فحني تقول املرأة أهنا يف حاجة فقط ألن
يضمها رجلها ،فهي تعين هذه الكلامت بالتحديد.

يف جهيل وكربيايئ كنت أقاوم التصميم اإلهلي الكامل .كنت مثل طفل حياول أن يركب قنبلة
نووية دون إرشادات ،وكنت أعتقد بكل كربياء أنين عرفت كيف ميكن أن ينجح زواجنا
مستعدا لقبول واحرتام
خمدوعا .فلم أكن
فقط لو أصغت كارين ملا أقوله .لكين كنت
ً
ً
االختالفات اجلوهرية التي صممها الله يف زوجتي ليجعلها امرأة.

مباذا تشعر حني تعرب عن احتياج ما لزوجتك وجتد أهنا تقلل منه أو ترتمجه للغتها اخلاصة؟

ومل أدرك آنذاك أنين قضيت السنوات اخلمس األوىل من زواجنا حماوال جعل زوجتي تصبح
ريا ،استسلمت.
مثيل .كن أحارضها وأرهبها وأخربها وأعلمها ولكنها مل تكن تتجاوب .وأخ ً
ظننت أنين اقرتفت خطأ بزواجي من كارين .من بني  3مليار امرأة عىل هذا الكوكب ،كنت
أعتقد أنين قد اخرتت املرأة الغريبة الوحيدة.

تترصف الكثريات من النساء ويشعرن بنفس تلك املشاعر نحو الرجال .فعند مالحظة
االختالفات املتأصلة بينهن وبني أزواجهن ،يكون ردهن باجتاه مفادة «الرجال غريبون».
غريبا .نحن بالشكل الذي خلقنا الله عليه.
كال ،اجلنسان يف حاجة ملعرفة أن أ ًيا منهام ليس
ً
وميكننا إما أن نقبل هذه احلقيقة ونتعلم احلياة وفقًا هلا ،أو أن نستمر يف مترير اإلحباط
ٍ
ألجيال تالية لنا.
والرصاع

حتى حني نتعرف عىل احتياجات اجلنس اآلخر ونقبلها ،ال بد أن نحرص عىل أال نرتجم
اختالفاهتم إىل لغتنا نحن.
فمثال افرتض ان زوجتك تقول لك« :حبيبي ،أريدك أن تضمين».

فورا« :يا إهلي ،إهنا تريد ممارسة اجلنس!» وسيبدأ ليس فقط يف
غالبا سيفكر الرجل الطبيعي ً
ً
ضمها ،ولكنه يتقدم نحو املزيد من اجلنس.

وبينام ترضب زوجتك يدك التي بدأت تتحرك نحو موضع آخر تقول« :أال ميكنك االمتناع
عن مليس هكذا طوال الوقت؟ كل ما أريده هو أن تضمين!»
عىل الرغم من أنك سمعت كلامهتا بشكل صحيح إال أن ذهنك يظل حماوال ترمجة كالم املرأة
للغة الرجل .الكلامت األنثوية هي« :أنا أريدك فقط أن تضمين!» ولكنها ترتجم يف ذهن
الرجل « :غري مفهوم ،ال بد أهنا تعين أهنا تريد ممارسة اجلنس .هذا مفهوم!»
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أي ترمجة هلذه الكلامت للغة الرجال ليست مالمئة .لو ترجم الرجل ما تقوله للغة الرجال،
أيضا.
فلن يفعل شي ًئا إال إحباطها وإحباط نفسه ً

هب مثال أنك قلت لزوجتك« :لنامرس اجلنس م ًعا اآلن!» وكان ردها «أهيا املنحرف!» أو «ال
يا حبيبي أنت لست يف حاجة للجنس .ما حتتاجه بالفعل هو عاطفة غري جنسيةَ .
تعال ،دعين
أضمك إ َّ
ىل ».كيف سيكون شعورك حيال هذا؟
عدد كبري منكم يعرف مشاعر الرفض ،ألنكم اختربمتوها .حني يأيت األزواج املتزوجون
حديثًا للمشورة ،عادة ما ُي َعبرِّ الذين مل ميروا بأي إعداد الئق قبل الزواج عن مشكالهتم هبذه
الطريقة :تقول الزوجة «هو منحرف!» ،بينام يرد الزوج« :هي مبالغة يف التحشم!»
فعليا هو« :أنا ال أفهم وال أقبل اختالفاتنا».
ما يقوله كل منهام ً

فهي ال تفهم ملاذا يريد هو اجلنس طوال الوقت ،وال يفهم هو ملاذا ال تريد هي اجلنس طوال
الوقت .كل منهام مقتنع بأن اآلخر به مشكلة خطرية.
لو أنصت األزواج والزوجات لبعضهم ببساطة ،وقدروا قيمة بعضهام ،وقرروا أن يشبعوا
بأنفسهم احتياجات اآلخر ،الختربوا السعادة .فاألزواج سيمكنهم نوال اجلنس الذي حيتاجونه
بطريقة فعالة ومشبعة .كام أن الزوجات سيحصلن عىل العاطفة احلنونة التي حيتجنها .ولن
ميكن ألحد أن ميحو االبتسامات التي تعلو وجوههم ألهنا لن تكون سطحية.

أيضا للحديث العميق .حني كنت
ال حتتاج املرأة فقط للعاطفة ،ولكنها حتتاج بشكل عميق ً
جدا
أتعلم (أنا جيمي) أن أصبح
عاطفيا ،وأتواصل مع كارين كام ترغب ،أصبحت أستمتع ً
ً
هبذا مثلها .واليوم أحب واحتاج هلذه العاطفة وهذا الشكل من التواصل .ال ميكنين أن أصدق
وأيضا حني بدأت كارين يف تسديد احتياجايت اجلنسية بصورة
أنين متكنت من العيش دوهنامً .
فعالة ،بدأت تستمتع باجلنس بنفس القدر الذي كنت استمتع به .خطة الله رائعة! فال يسنح
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أيضا نكتشف أمورا مثرية مل نكن نعرفها
لنا فقط أن نسدد احتياجات بعضنا البعض ولكننا ً
عن أنفسنا وعن احلياة.

حني يرفض الزوجان بعضهام ويشتامن بعضهام ،حيدث رضر يف حياة كل منهام .الطريقة
الوحيدة للحياة الناجحة وملحبة رشيك حياتنا هي أن نحرتم ونقبل االختالفات العميقة بيننا
ونسدد احتياجات بعضنا البعض بفاعلية .حني حيدث هذا ،ميكن أن يصبح الزوجني أصدق
األصدقاء ،وأقرب العشاق .حني ال حيدث هذا ،ميتيلء الزوجني باملنافسة املرة ،ويصبحان
ضحيتني متبادلتني.

اجلزء املتبقي من هذا الفصل سيناقش األحتياجات األساسية األربعة للمرأة والطرق
التي ميكن اتباعها لتسديدها .احتياجات املرأة األساسية األربعة هي :األمان ،والعاطفة،
والتواصل املنفتح ،والقيادة .وألن احلاجة للشعور باألمان هي أكرث االحتياجات األساسية
إحلاحا ،فسنتحدث عنها يف البداية.
ً

األمان أكرث أمهية من املال

عىل الرغم من أن األمان مصطلح واسع املدى يف معناه العام إال أنه االحتياج األسايس األعظم
للمرأة .سواء كانت املرأة تنمو يف بيت والدهيا أو كانت تعيش مع زوجها ،فلدهيا احتياج
عميق للشعور باألمان .املرأة يف حاجة ألن تعرف أهنا آمنة وأن احتياجاهتا ستكون مسددة
من كل اجلوانب.
احتياج املرأة األسايس لألمان ميكن لله تسديده بتوفري احلامية املالمئة وبتسديد احتياجاهتا من
خالل زوجها .عىل الزوج أن يوصل لزوجته أربعة أشياء ليشبع احتياجها للشعور باألمان:

 .1ال بد أن يوصل هلا أنه هيتم هبا أكرث من أي شخص أو أي يشء آخر باستثناء الله:

لو قالت نعم ،فيمكنه أن يعرف أنه يسدد احتياجاهتا ،ولكن إن قالت ال ،فعليه أن يصغي هلا
جدا مبحاولة التخلص من
باهتامم بينام ترشح له األسباب .أغلب الرجال يكونون مشغولون ً
«وجع الرأس» بسبب زوجاهتم ،وحياولون أن مينعوهن من أن يطلنب منهم الكثري ،أكرث من
انشغاهلم بأن حياولوا تسديد احتياجاهتن بكل التزام وبأفضل طريقة وبغض النظر عن الثمن.

املرأة تعرف أن متيز متى يكون الرجل بالفعل ملتز ًما باالهتامم هبا .موقفها يشبه موقف
الرجل الذي لديه رئيس أناين جشع يف العمل .مجيع الرجال يرغبون يف أن ينالوا أقىص ما
ٍ
لرجل غريي وسخي،
ميكن من وظائفهم ،ورئيسهم هو الذي لديه املفتاح .لو كانوا يعملون
فسيشعرون باألمان وبالتفاؤل ،وأما لو كان رئيسهم مشتت ،ومبالغ يف مطالبه ،وأناين،
فسيفدون اإلحساس باألمان وبالفرح.

جدا لترصفاتك
إن سالمة زوجتك وازدهارها يعتمدان بشكل عظيم عليك ،فهي حساسة ً
واجتاهاتك لسبب وجيه ،وأنت يف حاجة ألن تفهم هذا وتقبله .فكر فيام سيبدو األمر عليه
غدا وقال لك« :أتعرف أنين كنت
لو جاءك رئيسك الذي يتسم باحلساسية واالهتامم بك ً
مؤخرا .أود أن أسألك إن كان هناك أي احتياج ميكنين أن أسدده لك ألجعل
مشغول بك
ً
إمتاعا لك .وهل أدفع لك املقابل الكايف لتعبك؟»
وظيفتك أكرث
ً

سيكون هذا حلم أي موظف .حس ًنا ،إن حلم أي امرأة هو أن يكون هلا زوج يظهر نفس هذا
املوقف .وصل لزوجتك بشكل منتظم أنك متاح هلا وراغب يف تسديد احتياجاهتا .ثم اهتم
هبا .ستشعر مبفاجأة سارة من رد فعل زوجتك نحو مناخ األمان اجلديد هذا.

متاحا بالكامل لتسديد
خيىش الرجل دو ًما مما ميكن أن تطلبه منه زوجته لو جعل نفسه ً
احتياجاهتا .هذا آخر يشء جيب أن ختشاه .ببساطة ال ميكنك أن تتخيل ما ميكن أن تفعله املرأة
من أجل رجلها لو أحاطها بجو من األمان الكامل وختىل عن أساليبه األنانية ليسدد احتياجاهتا.

فورا بعدم
حني تشعر امرأة بأن زوجها مشغول البال أو بأنه ال يشعر هبا بطريقة ما ،تشعر ً
األمان .هي يف حاجة دو ًما ألن تعرف أن زوجها منتبه الحتياجاهتا واهتامماهتا .ميكن للمرأة
فعليا هيتم هبا كام جيب.
بشكل فطري أن متيز إن كان زوجها ً

مرة أخرى فكر يف رئيسك يف العمل .ألن تضحي أكرث وتفعل أكرث من أجل رئيس خدمك
واهتم بك بصورة مضحية؟ أم هل تظن أن رد فعلك سيكون بأن تسرتخي بتكاسل يف مكان
العمل وتصدر األوامر لرئيسك ُمسي ًئا إليه؟

124

125

الطريقة املثىل التي ميكن هبا للزوج أن يعرف إن كان هيتم بزوجته كام جيب أم ال هي
ببساطة أن يسأهلا« :حبيبتي ،هل تشعرين بأنين أهتم بك كام جيب؟ هل تشعرين بتسديد
ِ
أمحيك؟»
احتياجاتك وبأنين

ببساطة ليس معىن أنك اخرتت أن تتضع وأن تلزم نفسك بأن تسدد احتياجات زوجتك
أنك فقدت سلطانك أو رجولتك .السلطان املستمر احلقيقي ال ينهدم بل ُيبىن عىل أساس من
التضحية اخلادمة .إهنا القيادة بالقدوة ،ال بالغرور.
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 .2البد للزوج أن يوصل لزوجته إعجابه هبا وحبه هلا:

ال ميكن للمرأة أن تكتفي من سامع زوجها وهو يقول هلا كم هي مجيلة وكم حيبها .املرأة
تزدهر بشكل كامل يف بيئة عامرة باملدح والتوقري ،ولكنها تذبل ومتوت يف حضور الصمت
املستمر أو النقد الدائم.

عىل الرغم من أن عىل الرجل يف بعض األحيان أن يتحدث ببعض كلامت التقويم أو االستياء
لزوجته ،إال أن تلك الكلامت جيب أن تأيت من مصدر تعرف املرأة أنه مصدر داعم هلا
وقريب منها .حني متتدح زوجتك وتقنعها بحبك هلا بطرق حقيقية ،تكتسب آنذاك احلق
أيضا يف تصحيحها فيام تفعله .ولكن لو كان كل ما تفعله هو اإلشارة إىل أخطائها ونقائصها،
ً
فستمتيلء زوجتك بالشعور بعدم األمان وباملرارة.

كل امرأة هي انعكاس لزوجها .النساء يعكسن مشاعرهن نحو أزواجهن والبيئة التي يعشن
مناخا
فيها من خالل وجوههن واجتاهاهتن الداخلية ومظهرهن اخلارجي .حني خيلق رجال ً
من املدح واالحرتام لزوجته ،يتسبب هذا يف فارق ملحوظ يف كل ما تفعله ،حيث أهنا تشع
باحلب واالحرتام وتعكسهام من كل جانب من جوانب حياهتا.

ولكن حني ينتقد الرجل زوجته بشكل مستمر وجيعلها تنقب عن بعض املجامالت السطحية،
فستعكس إحساسها بعد األمان .النساء عادة ينجذبن لألشخاص واألماكن التي حيظني فيها
طلبا
باملدح واملجامالت .وكذلك يفعل الرجال .يعترب اضطرار املرأة للخروج خارج بيتها ً
للمزيد من املدح والتقدير اهتا ًما لزوجها ،وما حيدث بعد هذا يكون أكرث جدية.
قدمت (أنا جيمي) املشورة للكثري من األزواج الذي كانت هلم عالقات غرامية .أحيانا يكون
الرجل ،وأحيانا تكون املرأة .عىل الرغم من أن العالقات الغرامية دو ًما خطية ومدمرة للزواج
جيدا ما ميكن أن يغوي املرأة للوقوع فيها .إنه ليس اجلنس؛ فالنساء يقعن يف
إال أن عليك أن تعي ً
العالقات الغرامية اخلاطئة ألهنن يقابلن رجل يتحدث معهن وجيعلهن يشعرن بأهنم مميزات.

النساء يشعرن باإلثارة نحو الرجال الذين ميتدحوهن وجيعلوهن يشعرن بشعور جيد نحو
أبدا يف عالقة غرامية هو املناخ امليلء
أنفسهن .أفضل تأمني للزوج بأن زوجته لن تدخل ً
باملدح والتشجيع والذي ميكن أن خيلقه هو هلا لتعيش فيه .لو فعل هذا ستنجذب زوجته له
ولن تكون جائعة للحب حني يظهر أمامها شخص آخر يقدم جمامالت وعاطفة هلا.

ها هي بعض القواعد البسيطة لتتعلم امتداح زوجتك:

خملصا .قل أشياء طيبة تعنيها حقًا وقلها بكرثة.
 -كن ً

 قل شي ًئا عن كل جانب من جوانب حياهتا .ال تركز فقط عىل األشياء امللموسة ،فعىل الرغممن احتياجها ألن تؤكد عىل هذا اجلانب باستمرار .امتدح تفكريها ،وقلبها ،وشخصيتها،
وأمومتها ،وطبيخها ،إلخ .اجعلها تعرف أنك فخور هبا بشكل كيل.
أبدا بطريقة تبدو وكأنك تقول هلا جماملة
أبدا .ال تنتقد زوجتك ً
 ال تستخدم السخرية ًجدا-
نقد مسترت .إنه سلوك يسء ،وسيوذي روحها .فال تقل مثال« :إن جسدك مجيل ً
ولكنها ٌ
حتت هذه الشحوم املرتاكمة».

 احرص يف استخدامك لكلامت التقويم .أمام كل يشء تصححها أو تواجهها فيه ،امنحالعديد من املجامالت.
أبدا .أرسل له بطاقات ،أو ورود ،أو رسائل حب ،أو أي
 امتدح زوجتك كل يوم وال تتوقف ًيشء ميكنه أن يوصل هلا حبك واحرتامك.
 .3البد أن يظهرالزوج أمانته:

اهلمس بكلامت للفتيات اجلميالت الاليت يرسن عرب الشارع أمر مفهوم من املراهقني ،ولكنه
غري مقبول من الرجل املتزوج .قال يسوع إنه حتى لو نظر رجل إىل امرأة ليشتهيها فهذا مثل
الزىن متا ًما .الزىن ليس جمرد فعل جسدي ،ولكنه اجتاه قلب.

عدد كبري من الرجال مل يزنوا يو ًما مع امرأة خارج إطار الزواج ،ولكنهم قد حيملون يف
روحا غري ُ
فورا ،وهو يشعرهن بعدم األمان.
داخلهم ً
خم ِل َصة .ميكن للنساء مالحظة هذا األمر ً
أيضا .أنت يف
قلب الرجل جيب أن يظل أمي ًنا ،ليس فقط يف حضور زوجته ،ولكن يف غياهبا ً
حاجة ألن توصل لزوجتك بشكل منتظم أهنا املرأة الوحيدة التي ترغب فيها .البد أن تقنعها
بأهنا أمجل امرأة يف العامل بالنسبة لك.

أيضا حني تقارن زوجتك بنساء أخريات .تلك هي قبلة
ميكن أن حتدث عدم األمانة الزوجية ً
املوت .حينام تقارن زوجتك من الناحية الترشحيية أو من ناحية السلوك أو الذكاء أو الطبخ
بنساء أخريات -ال سيام بأمك -تكون قد ارتكبت ً
ريا .الوقت الوحيد الذي ميكن أن
خطأ كب ً
تقارن فيه زوجتك بامرأة أخرى هو حني متتدحها.

ولو مل حيدث هذا ،فعىل الرغم من أهنا رمبا ال تدخل يف عالقة غرامية ،إال أن جوعها للحب
سيجعلها تصارع جتارب وخياالت هي يف غىن عنها.

واحدة من الالءات األخرى هي اعتياد النظر إىل صور النساء األخريات يف املجالت،
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أو الربامج التليفزيونية ،أو األفالم أو يف احلياة الطبيعية .عىل الرغم من أنك قد ترى أن هذا
أمر غري ضار ،إال أن هذا غري صحيح .فاألمر يشبه قيام زوجتك طوال الوقت بالنظر إىل
خاطئ وال احرتام فيه .يف أية عالقة حني خيرج أحد
أمر
ٌ
رجال آخرين أو باحلديث معهم .إنه ٌ
الطرفني عن السيطرة يف أحد اجلوانب ،فإن الطرف اآلخر هو الذي يدفع الثمن.
جنسيا .هل تعرف أن األفالم القذرة أو
الرجال يريدون زوجاهتم أن يكن مستجيبات هلن
ً
أي مواد إباحية أخرى هي أسوأ يشء عىل اإلطالق ميكن استخدامه ملحاولة إثارة جتاوب
جنسيا؟ حني تشعر املرأة بأنك تنظر لنساء أخريات أو بأنك تعاين من مشكالت يف
املرأة
ً
ففورا ستنسحب بشكل غريزي مبتعدة عن اجلنس كرد فعل تعوييض هلا
أمانتك نحوها،
ً
عىل مشكلتك.
حني تُظهر طهارة جنسية وحتفظ خارج غرفة النوم ،فستجد أن زوجتك حرة ومتجاوبة يف
حجرة النوم .طهارتك ستسدد احتياجها لألمان الذي حتتاجه ليك تزدهر.

أبدا .انىس
أبدا أن هيدد بأن ُي َط ِّلقَ زوجته .ال تتحدث عن الطالق ً
كام أن الزوج ال جيب ً
تلك الكلمة .الكثري من املتزوجني يناقشون الطالق كنوع من التهديد للفت انتباه الرشيك
اآلخر .الوحيد املستفيد من تلك التهديدات هو الشيطان.

فهو حيب الطالق ألنه يفسد خليقة الله بشكل بشع .لذا ،فحتى حني يكون الطالق احتامال
بعيدا متا ًما يف ذهنك ،يعمل الشيطان عىل مدار الوقت ليك حيوله إىل حقيقة .كام أن زوجتك
ً
ستمتيلء بعدم األمان ال سيام إذا استخدمته للتالعب هبا أو إلخافتها.
 .4البد أن يوصل الزوج لزوجته التزامه الكامل بتسديد االحتياجات املادية:

الناحية املادية من أهم جوانب إحساس املرأة باألمان .فاملرأة يف حاجة لتوكيد مستمر عىل
التزام زوجها بتسديد احتياجاهتا املادية .ميكن للرجل توصيل التزامه بتسديد االحتياجات
املادية بأربعة طرق:

 .2السعي املستمر ألفضل وظيفة ممكنة .عىل الرغم من معرفتنا بأن الله هو من يسدد
احتياجاتنا إال أنه من املهم أن نظل نطرق األبواب ونسعى القتناص الفرص.

وجمتهد يف
وخملص
أمني
 .3العمل باجتهاد وبأمانة .الزوجة يف حاجة ألن تعرف أن زوجها ٌ
ٌ
ٌ
ريا ،فهو ينتهك زوجته
عمله .حني يكون الرجل غري أمني ،أو كسالن ،أو يغري وظيفته كث ً
وجيعلها تشعر بعدم األمان .الزوج دو ًما يف حاجة ألن حيرص عىل أال يضحي بشعور زوجته
باألمان ،حتى لو كان هذا سيعين التخيل عن بعض الدخل أو املزايا .فهذا أمر بالغ األمهية.
 .4إدارة املال بحكمة .حني جيتهد الزوج ليكون كوكيل أمني يف إدارة املال الذي هو بأكمله
ً
ملكا لله ،تشعر زوجته باألمان .ليس هذا ترصيح للرجل بأن يكون بخيال أو غري معقول
يف طريقة رصفه للامل ولكنها فرصة إلدارة املال بحكمة .عىل الزوج أن يتحمل مسئولية
إدارة املال ودفع الفواتري( .سنتحدث باملزيد من التفصيل عن هذا األمر يف الفصل .)18
إنه أمر بالغ األمهية لزوجتك أن تراك تدير موارد األرسة املالية بحكمة.

احلاجة للتالمس العاطفي الغري جنيس

املرأة لدهيا احتياج أسايس عميق للعاطفة الغري مصحوبة مبامرسة اجلنس .فهم تلك احلقيقة
صعبا عىل (أنا جيمي) ،ألين نشأت يف عائلة مل تكن تعرب
بالتحديد والتعامل معها كان ً
أمرا ً
عن مشاعرها بشكل خارجي .أنا وإخويت الكبار كنا نتشاجر طوال الوقت .لذا فواحدة من
أضعف مهارايت يف الزواج تقع يف منطقة التعبري عن العواطف.

ِ
نادرا ما كنت أضمها او أملسها لفرتة طويلة دون
يف السنوات
الثامن األوىل من عالقتي بكارين ً
جنسيا .وكانت دو ًما تشتيك من خشونتي أو من ملسايت اجلنسية دو ًما هلا ولكين
صلبا أو
ً
أن أصبح ً
بكل أمانة مل أعرف كيف أتوقف عن فعل هذا .ويف احلقيقة ،مل أكن أرغب يف التوقف.
وذات مرة بينام كانت كارين واقفة أمام احلوض تغسل األطباق ،أتيت من خلفها وأمسكت
بثدييها.

 .1الصالة من أجل بركة الرب وقيادته .تشعر املرأة بارتياح غري عادي حني تعرف أن زوجها
يصيل ويطلب الرب من أجل اإلرشاد يف األمور املادية ومن أجل تسديد كل احتياج .كام
جدا يقود الرجل زوجته يف الصالة حني تضغطهام األمور املادية .فلو فعل هذا
أنه من الرائع ً
أيضا أن يطلق بركة الله وتسديده
ميكنه جتنب ظهور الكثري من املشاكل يف عالقتهام وميكنه ً
الحتياجاهتام .يقول املثل القديم« :العائلة التي تصيل م ًعا تبقى م ًعا ».وهذا حقيقي.

وبكل اعتداد أجبتها« :بالطبع ميكنين ولكين ال أريد ».مل أكن فقط أجذهبا بشكل مستمر
وأتعامل معها بخشونة ،ولكين كنت غري مستعد للتغري أو لتسديد احتياجاهتا.

بد ًءا من أول لقاءاتنا عند املواعدة ،مل أكن قادر عىل أن أمسك بيدها دون الضغط عليها
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أو قرصها بني اإلهبام والسبابة .ويف احلقيقة مل أكن أعتقد أنين أضغطها بتلك القوة ،ولكنها
ظلت ختربين بأين أؤملها .مل أكن أشعر باالرتياح عىل اإلطالق يف التعبري عن مشاعري بشكل
ملموس ،ال سيام يف العلن.
وتكرارا طوال فرتة زواجنا ظلت كارين ختربين باحتياجها ألن أضمها وأملسها بطرق غري
ومرارا
ً
ً
جنسية ،ولكين مل أفهم أن التالمس الغري جنيس احتياج أسايس عميق لدى املرأة .كنت أعتقد
ٍ
مبرحلة ما .بل ويف احلقيقة لفرتة طويلة ظننت أهنا يف حاجة ألن تتحىل
فقط أهنا غريبة ،أو أهنا متر
ببعض اخلشونة وتتعلم االستمتاع باملصارعة وباللعب اخلشن ،ألنين كنت أستمتع به.

ولكن كارين مل تتغري قط ،ألن تلك كانت طبيعتها األساسية .الكثري من االجتاهات التي
مكتسبا .ملدة طويلة ،ظننت أنين لن أتغري
كانت لدي نحو التعبري عن املشاعر كانت سلو ًكا
ً
ألنين فقط «ال ميكنين فعل هذا!» ولكن الروح القدس بدأ يقنعين بأنه هو القادر عىل أن يغري
أي يشء َّ
ريا استسلمت وقررت أن أحاول فعل هذا.
يف فقط إن حتليت بقلب مستعد .وأخ ً

أول مرة حاولت فيها بجدية أن أعرب عن مشاعري لكارين باللمس بطريقة ناعمة غري
جنسية حدثت يف عرص أحد األيام جني كنا جالسني يف حجرة املعيشة .كنت قد بدأت أصيل
ألصبح أكرث قدرة عىل التعبري عن مشاعري ،وفجأة لكزين الروح القدس وأخربين بأن هذا
هو الوقت املناسب .أعلم أن هذا قد يبدو سخيفًا ،ولكين شعرت حينها بدربكة يف أمعايئ.

ريا هنضت وبدأت أسري يف
قبل التحرك ،فكرت فيام سأفعله عىل األقل ملدة  20دقيقة .وأخ ً
الغرفة للمكان الذي كانت كارين جالسة فيه عىل األريكة ،تطوي املالبس .حني رأتين وأنا
قادم ،علمت متا ًما ما تفكر فيه« :ال بد أنه يريد اجلنس أو يريد شي ًئا ما».
ولكن ألول مرة يف عالقتنا ،جلست عىل األريكة بجوارها ،ثم وضعت ذراعي حوهلا وعانقتها
بحب دون أي حركات جنسية .ظلت كارين ترمقين آنذاك بابتسامة متكلفة.

كنت أعلم أهنا تتساءل «حس ًنا ،ماذا سيحدث هذه املرة؟ اجلنس أم املصارعة؟» ولكين أبقيت
ذراعي حوهلا بحب وأنا أضمها.
بعد مخسة أو عرشة دقائق ،حركت ذراعي ونظرت هي يل قائلة «ماذا تنوي أن تفعل؟»

وكان ردي« :ال يشء .أنا أحاول فقط أن أعرب عن مشاعري لك باللمس بطريقة غري جنسية».

فابتسمت وقالت« :حس ًنا استمر يف هذا ،فأنا سعيدة به».
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ميكنك بالطبع أن تتأكد أين استمريت يف فعل هذا .كانت األسابيع األوىل هي األصعب،
ولكن قبل أن متيض فرتة طويلة ،كنت قد بدأت أشعر باالرتياح الكامل للتعبري عن مشاعري
أيضا .وما فاجأين وأسعدين هو أنه
مبالمسة رقيقة غري جنسية ،وبدأت أحب هذه الطريقة ً
عاطفيا أكثري ،كلام زادت استجابة كارين اجلنسية يل.
كلام كنت
ً
كانت طاعتي لله واختياري أن أكرم رغبات كارين يف ذلك األمر سبب انطالقة حقيقية
لكلينا يف عالقتنا وال سيام يل أنا.

ميزة أخرى يف إظهار عواطفك لزوجتك باللمس هو أهنا تشعر أطفالكام باألمان وتقدم هلم
جيدا .األطفال يف حاجة للكثري من إظهار املشاعر ،وهم يف حاجة ألن يروا التعبري عن
مثاال ً
تلك املشاعر املتبادلة بني والدهيم.
إن كنت يف العادة ال تلمس زوجتك أو تعانقها بطريقة رقيقة غري جنسية ،فأنت يف حاجة
ألن تبدأ يف فعل هذا .بغض النظر عن ماضيك وعام تفضله وما ال تفضله ،هذا األمر يشبع
جدا يف حياة زوجتك.
ويسدد احتياج هام ً
منذ الصباح وطوال اليوم ابحث عن فرص لتحتضنها ،أو متسك بيدها ،أو تضع ذراعك حوهلا،
قريبا منها .تلك التعبريات عن مشاعر احلب ستكون ذات أثر عظيم لكليكام .اسأل
أو لتكون ً
زوجتك بالتحديد فيام ترغب فيه بالنسبة للتعبري عن مشاعرك باللمس وافعل هلا ما تريد.

احلاجة للتواصل العميق

الزوجات لدهين احتياج داخيل للتواصل التفصييل الصادق مع أزواجهن .فهن ال يبحنث عن
تفصيليا عام
سامع فكرة عامة عن حال أزواجهن كل يومني أو ثالثة .الزوجة تريد حديثًا
ً
حيدث يف حياتك وذهنك كل يوم .رغم أن الفصل  17يتحدث عن التواصل يف الزواج إال أن
هذا موضع مالئم لذكر بعض املؤرشات اخلاصة بتواصل األزواج مع زوجاهتم.

عىل كل رجل يف البداية أن يقبل حقيقة أن التواصل هو احتياج عميق حسن النية لدى
الزوجة ،وليس جمرد رغبة .فهي ال حتاول التدخل يف شؤونك ،وال هي غري منطقية حني تستقي
منك املعلومات .وإمنا هي فقط حتاول أن تصبح جز ًءا من حياتك .مشاركة املعلومات مع
زوجتك واحدة من أقوى األشياء التي جتعلها تشعر باالحتاد مع زوجها.

ريا يف مواجهة تسديد
أي يشء ال تعرفه الزوجة مع أهنا جيب أن تعرفه يشكل
ً
حاجزا كب ً
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احتياجها لألمان وللتواصل العميق .لذا فحني ال ينفتح الزوج وخيرب زوجته مبا يفعله ،أو ما
يشعر به ،أو يفكر فيه ،متتيلء زوجته باإلحباط وبالشعور بعدم األمان .ليك يفهم الرجل هذا
عليه أن حياول باجتهاد أن يرى العامل من خالل عيين املرأة.
الزوجة تعتمد عىل زوجها من يف الكثري من األشياء .فهي ليست يف موضع القيادة؛ ولذا فإن
الزوجة تشعر بالضعف حني تكون عىل غري دراية مبا حيدث يف حياة زوجها .وهي ليست يف
أيضا يف حاجة ملشاركة
حاجة ألن تسمع احلقيقة الواضحة بشأن ما حيدث يف حياته ،ولكنها ً
ما حيدث يف حياهتا معه.
حني ال يتحدث الزوج بحساسية مع زوجته ،أو حني ال يصغي هلا باهتامم ،تتدهور عالقتهام
نادرا ما يقعن يف عالقات غرامية
بشكل ملحوظ ويف العادة تتدهور رسي ًعا .تذكر أن النساء ً
بسبب اجلنس ،وإمنا يسقطن فيها ألهنن جيدن رجال يتواصل معهن بطريقة حساسة،
وبأسلوب منفتح ،وبالتايل جيعلهن يشعرن بالتميز.

بينام تتحدث املرأة مع رجل مثل هذا ،تبدأ يف الشعور باحلميمية معه .ورغم أن الرجل يف
العادة يتواصل معها هبذه الطريقة لينال اجلنس يف هناية املطاف ،إال أن األمر ينتهي هبا يف
أغلب األمر بإعطائه ما يريد ببساطة ألنه قام بالتواصل.

جدا ،ولذا ففهم ما قد يؤدي للكثري من تلك العالقات ميكنه
العالقات الغرامية آمثة ومدمرة ً
وقائيا .مبجرد أن تفهم أمهية التواصل املفتوح يف حياة زوجتك ،فأنت يف
أن يكون إجرا ًءا
ً
حاجة ألن ختربها بفهمك الحتياجها هلذا وبقبولك ملسئوليتك عن تسديده.

قيامك هبذا سيجعل زوجتك تشعر بالتميز وباألمان ملعرفتها بأن زوجها ملتزم بتسديد
احتياجاهتا بطريقة حساسة و ُم َضحية.

بعد أن أدركت (أنا جيمي) وقبلت حتمل هذه املسئولية نحو كارين ،كان أول ما فعلته بعد
هذا هو ختصيص وقت كل يوم لتسديد هذا االحتياج .اتفقنا عىل قضاء ساعة كل يوم قبل
صغارا كنا نضعهم يف الفراش يف الساعة الثامنة
النوم فقط للتحدث م ًعا .حني كان األطفال
ً
والنصف أو التاسعة مسا ًءا ،وكان هذا مينحنا ساعة للتحدث م ًعا قبل أن نأوي للفراش .وبينام
كان األطفال يكربون يف السن ،كنا ببساطة نطلب منهم أن يكونوا يف حجراهتم مع الساعة
التاسعة ،للقراءة أو املذاكرة ،ليك نتمكن من قضاء وقتنا م ًعا مبفردنا.

أو حجرة النوم ونتحدث .كنا دو ًما نحرص عىل إغالق التليفزيون ،ليك ال يكون هناك أي
تشتيت؛ وكنا نتحدث بقدر ما نريد عن أي يشء.
يف البداية أعتقدت أنين كنت أضحي من أجل زوجتي ،ولكن رسعان ما أصبح هذا الوقت
أحىل ٍ
يشء يف يومي .واآلن أنا أستمتع بعمق بوقتنا م ًعا وأحتاجه متا ًما مثل كارين.

يف وقت مبكر من زواجنا ،كنت أدخل من باب البيت بعد العمل لتبدأ كارين يف تعذيبي
بأسئلة مثل« :كيف كان يومك؟ من رأيت؟ وماذا قالوا؟» وهكذا .مل أكن غري راغب يف هذا
االستجواب فقط حني أدخل بيتي ،ولكين كارين مل تكن تقبل أي «عناوين عامة» كإجابات
تفصيليا لكل يشء.
مثل« :ال يشء» أو «بخري» أو «ال أحد تعرفينه» .كانت تريد وصفًا
ً

حني قررت أن نكون م ًعا مبفردنا وأن نتحدث ملدة ساعة كل يوم عىل األقل ،قدمنا بعض
التنازالت .فقد قبلت أن أنفتح وأحتدث بحساسية وبطريقة تفصيلية ،وقبلت كارين أال
حتارصين باألسئلة حال دخويل من باب البيت .مل يفلح هذا األمر بشكل جيد لكلينا آنذاك
فحسب ،ولكنه ال يزال يفلح حتى اآلن.

يشء واحد صغري تغري مع الزمن .باإلضافة إىل جلساتنا املسائية املنتظمة ،بدأنا نتمىش م ًعا
أسبوعيا .ليس األمر جمرد مترين جيد ،ولكنه وقت
ملدة ساعة كل صباح لثالثة أو أربعة أيام
ً
ممتاز للتحدث وللصالة م ًعا .وهو وقت مميز آخر نقضيه م ًعا.

التواصل الرصيح املنفتح أمر أسايس لنجاح الزواج .لقد قدمت املشورة للكثريين من
األزواج ،حيث كان الزوج يرفض االنفتاح والتحدث .يف بعض األحيان كان هذا بسبب
بعض املشاعر املجروجة من ماضيه ،وأحيانا أخرى كان هذا بسبب أن زوجته كانت ذات
غالبا أسوأ احلاالت هي التي كون فيها الرجل
لسان الذع ،فكان خيىش أن يتعرض للتجريحً .
هادئًا بطبيعته ويكون لدى زوجته احتياج عميق للتحدث.
أحد أسوأ أشكال اإلساءة للمرأة هو الصمت من قبل زوجها .لقد تقابلت مع زوجات يف
ورافضا أن ينفتح.
مكتبي توسلن ورجون أزواجهن للتحدث ،بينام جلس الزوج هادئًا
ً

أهيا األزواج البد أن تنفتحوا وتتحدثوا بأمانة مع زوجاتكم .لو كانت زوجتك قد أساءت
حرصا يف كلامهتا ،لو كانت تلك
إليك يف يشء ما فاغفر هلا .وأخربها أن عليها أن تكون أكرث ً
هي املشكلة .بعد هذا واجهها لو مل حترص عىل اختيار كلامهتا ،ولكن ال تنسحب.

عادة ما كنا نأخذ بعض الفشار أو بعض األطعمة اخلفيفة ونجلس م ًعا يف حجرة املعيشة

لو كانت لديك جروح غري مشفية من املايض أو بعض األمور املخفية التي تعوقك عن
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االنفتاح ،فعليك إما أن خترجها بأن تتحدث عنها مع زوجتك أو مع الراعي أو مع أي مشري
متخصص آخر ميكنه مساعدتك .ال بد أن تعمل عىل ختطي أية معوقات من أجل زواجك ومن
أجل صحتك الشخصية.
الرجال الذين يعزلون مشكالهتم يف داخلهم وال يتحدثون عنها يتعرضون الحتامالت أعىل
لإلصابة بأمراض القلب ،وإدمان الكحوليات والضغط .حجر الزاوية لإلدمان وللكثري
من املشكالت األخرى هو افتقار األمانة واالنفتاح بشأن مشاعرنا ومشكالتنا .اكرس قيد
الصمت وابدأ يف التحدث مع زوجتك.

ليس هناك يشء يسمى النمط الصامت القوي ،ألن القوة احلقيقية تظهر يف الشجاعة لالنفتاح،
ٍ
بخوف .لو كنت من نوعية األشخاص الذين يتسمون
وليس يف إخفاء األفكار واملشاعر
بالصمت بطبيعتهم ،فافتح نفسك وابدأ يف التواصل .تواصل مع أفكارك ومشاعرك وابدأ يف
التعبري عنها برصاحة.
اطلب من الروح القدس أن يساعدك عىل أن تتعلم التواصل وأن مينحك الشجاعة ألن تتغري.
سيستجيب لطلباتك ،ألنه مهتم بك وبزواجك.

القيادة بالغة األمهية (احلاجة للقيادة)

بغض النظر عن مقدار سلبية أو تسلط أي امرأة ،فهي لدهيا دو ًما احتياج ألن يقودها رجل
حمب وتقي .بطبيعتها ترغب املرأة يف أن جتد رجال هيتم هبا ويقودها عرب احلياة .ال يعين هذا
أهنا ترغب يف أن يتم التحكم فيها أو السيطرة عليها .يف الواقع ،تشعر املرأة باالنتهاك وبعدم
األمان حني يبدأ الرجل يف التحكم فيها.

ونفس األمر حيدث حني ال يقوم الرجل بقيادة كل جانب من جوانب الزواج بالصورة
املالمئة .املرأة ترغب يف أن يقود زوجها جانب احلياة الروحية للعائلة ،وجانب األمور
املادية ،وجانب تربية وتدريب األطفال ،ومجيع اجلوانب األخرى .حني ال ميارس الرجل
القيادة ،تشعر املرأة بعدم األمان وباإلحباط.

عدم القيادة واحدة من الشكاوى الشائعة التي سمعتها (أنا جيمي) من النساء يف جلسات
املشورة الزوجية .اشتكت الكثريات من النساء من أن أزواجهن ال يساعدوهن مع األطفال،
وال هيتمون بشئوهنم املالية ،وال يقودوهنم يف الصالة أو يف أمور الله ،وأشياء أخرى .يستاء
الزوج يف العادة من توقعات زوجته فيام يتعلق بالقيادة.
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وامللفت لالنتباه أن الرجال الذين ال يقودون يف العادة هم الرجال الذين يستاءون بعمق من
حتدي زوجاهتم لسلطتهم بقيامهن بترصفات ال ختصهن.

الله مل يعط الرجال سلطة مطلقة يف البيت ليك يضمن أن حيظوا بأفضل مقعد يف حجرة
قادرا عىل القيادة .السلطان بدون القيادة يكون
املعيشة ،ولكن الله أعطاه سلطانًا ليك يكون ً
مفيدا.
مثل حمرك بدون جسم السيارة الذي ميكنه أن حيتويه ليجعله حمر ًكا ً

لذا استخدم السلطان الذي أعطاه الله لك للقيادة .وبينام تتحمل مسئولية قيادة مجيع جوانب
حريصا وال
حياة العائلة ،ستحب زوجتك األمر ،وستحبك أنت أكرث .ولكن عليك أن تكون
ً
تتسلط عىل زوجتك وعائلتك.

أصغ بعناية ملا تقوله زوجتك ،وملشاعرها بشأن األمور املختلفة يف زواجكام .اطلب نصيحتها
ِ
وصلِّ معها بشأن القرارات الكربى .ثم اختذ القرارات التي تعتقد أن الله يريدك أن تتخذها.
َ
جدا حني تتخذ هذااملوقف وتترصف بنا ًءا عليه.
ميكنين أن أؤكد لك ،أن زوجتك ستدعمك ً
أيضا سيكافئك أكرث مما تتخيل ألخذك املوقع الصحيح يف البيت.
ليس هذا كل يشء ،فالله ً

يف أغلب األحيان ،تتهم النساء بأهنن متمردات ومتذمرات عىل أزواجهن ،ورغم أهنن ميكن
أن يقمن بالكثري من األشياء التي يندمن عليها حني يشعرن بعدم األمان أو بالرتك مبفردهن،
تقريبا مستعدات لقبول واحرتام سلطة الرجل التقي يف حياهتن .لذا أهيا
إال أن كل النساء
ً
الرجال ،لو قمتم بالقيادة ،فستتبعكن النساء .ولكن لو مل تقودوا ،فبكل تأكيد ستعانون من
ٍ
مشاكل عديدة ،وزوجاتكم سيكن فقط واحدة من تلك املشاكل.

نتمىن أن يكون هذا الفصل قد ساعد الكثريين من القراء الذكور عىل فهم احتياجات
زوجاهتم وكيفية تسديدها بشكل أفضل .وباإلضافة إىل هذا نتمىن أن يكون قد ساعد
القارئات من النساء عىل فهم أنفسهن بصورة أفضل .أهيا الزوج ،حني تفهم كيف تعيش
كرجل بطريقة فعالة لتسدد احتياجات زوجتك وتترصف بناء عىل هذا ،فسيخترب كالكام
بركة تفوق كل ختيالتكام .وال شك أن أفضل يشء فعله الله لكل البرش كان إرسال يسوع
ليموت من أجلنا عىل الصليب ،ثم رفعه إليه مرة أخرى .ولكن باإلضافة إىل هذا ،جيب أن
حيتل خلق الله للنساء مرتبة عالية يف عيوننا.
النساء يصبحن حقًا بركة عظيمة حني يتم فهمهن واالهتامم هبن من قبل رجال أتقياء!
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ري الث ََّم ِنَ .ف ِإن َُّه َ
هك َذا
الر ِ
وح ا ْل َو ِد ِ
الله َك ِث ُ
فيِ ا ْل َعد َمية ا ْلف ََسادِ ،ز ي َن َة ُّ

ِ
ِ
َكان ْ ِ
اض َع ٍ
اللهُ ،ي َز ِّي َّن َأ ْنف َُس ُه َّن َخ ِ
ال ُت َعلىَ
أيضا المْ ُ َت َو ِّك َ
ات لِ ِر َجالهِ ِ َّن،
ات ً
يس ُ
َت َقد ًميا ال ِّن َسا ُء ا ْلق ِّد َ
يم َد ِ
يع إِ ْبر ِ
َت َس َ ِ
أوالدهاَ ،صانِ َع ٍ
«س ِّي َد َها» .ا َّل ِتي صرِ ْ ت َُّن
ات َخيرْ ًا،
َكماَ َكان ْ
َ
اع َي ًة إِ َّيا ُه َ
اه َ
ار ُة تُط ُ َ
َو َغيرْ َ َخ ِائف ٍ
َات َخ ْو ًفا ا ْل َب َّت َة .بطرس األوىل 6 -1 :3
بينام كنت (أنا جيمي) أحتدث عرب السنني ملجموعات النساء عن موضوع دور املرأة يف
الزواج ،عادة ما أحس أن املستمعات يستمعن يل مبشاعر مشحونة باحلذر .وألنين أتفهم هذا
القلق ،عادة أبدأ حديثي بقول بعض األشياء التي تساعد عىل إزالة أية عوائق أو مشاعر
دفاعية ميكنها أن متنع النساء من استقبال رسالتي .التعليقات التالية هي بعض التعليقات
االستهاللية التي استخدمها يف هذه املناسبات.

أوال ،نحن مجي ًعا متساوون يف املسيح .ورغم أن الزوجات عليهن أن خيضعن لرجاهلن يف
الزواج ،إال أن الرجال عليهم أن خيضعوا للسلطات يف حياهتم .من النفاق أن يعامل الزوج
زوجته بعدم احرتام ألهنا ال ختضع له ،بينام هو ذاته متمرد عىل السلطات املوجودة يف حياته
ويقاومها.

يف الواقع ميكننا رؤية أن السياق الوارد يف أفسس  ،22 :5وهي الكلامت التي اقتبسناها عدة
مرات بالفعل يف هذا الكتاب ،يقول يف اآلية السابقة هلا ،آية َ « :21خ ِ
ني َب ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ض
اض ِع َ
ف ِ
فيِ َخ ْو ِ
الله».

ثانيا ،رغم أن بعض املعلومات الواردة يف هذا الفصل قد تكون مؤملة لبعض النساء إال أهنا يف
ً
الوقت ذاته احلق اإلهلي الذي ميكنه أن يأيت هلن بالشفاء .ال يريد أحد أن تتم مواجهته بأنه
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ميلء بالرب الذايت ،أو بأنه شخص وضيع الروح ،حتى لو صح كل هذا .ولذا فسنبذل أقىص ما
يف وسعنا لتوصيل احلقائق اإلهلية الشافية بأقىص حب واحرتام للنساء الاليت يقرأنه.
أغلب النساء مهتامت بشكل مكثف مبوضوع العالقات .هلذا تعترب النساء أكرث من يبتعن
الكتب التي حتتوي عىل موضوعات مساعدة الذات فيام يتعلق بالزواج والعالقات بشكل
عام .يف أغلب احلاالت ،تكون املرأة هي الطرف األول الذي يطلب العون يف الزجيات التي
تعاين من املشاكل.

كيزا عىل العالقات مصمم يف ذاته
الغريزة املحبة الراعية التي تتمتع هبا النساء ال توفر فقط تر ً
انعزاليا ال حيب
أيضا حتمي جمتمعنا من أن يصبح جمتم ًعا
لبناء زجيات وعائالت سليمة ،ولكنها ً
ً
دورا بالغ األمهية يف املجتمع عىل كل املستويات.
الناس فيه بعضهم .لذا فالنساء يلعنب ً

واحلقيقة هي أن النساء اليوم يواجهن معضلة صعبة اليوم ،وهي كيف ميكنهن التأثري بأكرب
درجة يف املجتمع دون أن ينفصلن عن أدوارهن العائلية .النساء يرغنب يف أن يكن متورطات
ومهامت يف كل مستويات ثقافتنا .سواء كان يف األعامل ،أو التعليم ،أو الكنيسة ،أو احلكومة،
النساء يف حاجة ألن يحُترَ من من أجل ذكاءهن ومساوهتن للرجال وقدرهتن عىل تقديم إسهام
حكيم يف كل جمال.

ولكن بينام بدأت النساء تسعى وراء مناصب السلطة خارج البيت أكرث وأكرث ظهرت
مشكلتان.

أوال ،كلام تزايد انفصال املرأة عن البيئة التي تتمركز حول املنزل ،كلام أصبح املجتمع أقل
صحة .ورغم أننا قد نفهم السبب الذي من أجله قد ترغب املرأة فيام هو أكرث من جمرد
مسئوليات البيت ،إال أن علينا أن ندرك أن االعتناء بالبيت ،والزوج واألوالد وظيفة بالغة
األمهية وال ميكن للمجتمع االستمرار بدوهنا.
يف احلقيقة ،الصورة املهينة التي يرسمها املجتمع بشكل عام لألمومة ولكل امرأة ربة بيت،
صورة خمزية .املرأة التي تلعب دور ربة البيت وكذلك دور األمومة مبهارة ،تقدم خدمة
عظيمة لله ولزوجها وألوالدها وجلامعتها وللمجتمع ككل .طاملا ظل جمتمع حيقر من املرأة
التي تعيش لبيتها ،فهذا املجتمع جيلب لعنة عىل نفسه.
كام أن النساء بينام يتغرين من تركيزهن عىل البيت للرتكيز عىل مهنهن وعملهن ،يصبحن أقل
شب ًعا عىل املستوى الشخيص .جزء من هذا ينبع من اإلحساس بالذنب .فحني يتعني عىل أم أن
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ترتك أوالدها مع جليسة أطفال أو يف مركز لرعاية األطفال (حضانة) ،فتلك األم تعلم بشكل
غريزي داخيل أهنا يف حاجة ألن تكون مع أطفاهلا بنفسها ،بغض النظر عن مدى كفاءة
البديل الذي يقدم الرعاية لألطفال بصورة مؤقتة.

لو كنت أ ًما عاملة ،فأرجو أال تشعري بأنين أدينك بتلك العبارات .رمبا تعملني ألنه ليس
أمامك خيار .نحن ال نقول أن املرأة العاملة ال ميكنها أن تصبح أ ًما جيدة .فاحلقيقة هي أن
أيضا هي أنه
الكثريات من النساء العامالت هن أمهات وزوجات رائعات .ولكن احلقيقة ً
كلام فصلت املرأة نفسها عن بيئة البيت العامرة باالهتامم والرعاية ،كلام قل الرضا الذي
تستقبله من البيت.

احلل ليس هو أن تظل النساء بالبيت طوال اليوم وال يفعلن شي ًئا إال قضاء الطلبات يف األماكن
القريبة من البيت .ولكن البديل هو أن املرأة عليها أن تناضل ليك حتفظ تركيزها وانتباهها عىل
البيت ،وأن تراقب بعناية أنشطتها خارج البيت ،ليك تستفيد كل العائلة من اهتاممها وانتباهها.

شعورا بالرضا حني ينفصلن عن البيئة املنزلية هو أن
ثانيا ،السبب وراء أن النساء يكن أقل
ً
ً
النساء لدهين رغبة طبيعية يف أن يتم تسديد احتياجاهتن من قبل أزواجهن .ورغم أن املرأة
ميكن أن تتطوع للخدمة يف الكنيسة أو يف أنشطة خريية أو حتى تلتحق بوظيفة من أجل
بعض الدخل اإلضايف ،إال أن غالبية النساء يرغنب يف فعل تلك األمور عىل أساس أهنا إضافية
وخارج السياق الطبيعي .كام أن غالبيتهن ال يفضلن أن يكن مرغامت عىل أن يكسنب بعض
املال لقيادة البيت.
وكام قلنا للرجال يف الفصل السابق ،واحدة من االحتياجات األساسية للمرأة هي احلاجة إىل
قيادة تقية حلياهتا .حني ال يقوم زوج بقيادة زوجته بالصورة الصحيحة ،ينتج عن هذا فراغ
عاطفي .ورغم اختالف شدة هذا الفراغ من امرأة ألخرى إال أن القاسم املشرتك هو :أن
النساء يشعرن بعدم األمان حني ال يتم االعتناء هبن بشكل الئق.
عدم األمان هذا ميكن أن ينتج عن شخص غري تقي قد يكون هو الزوج ،أو رئيس العمل،
أو مدير املدرسة ،أو رئيس الرشطة يف املنطقة ،أو املحافظ ،أو الرئيس .النقطة اهلامة هي أن
النساء لدهين احتياج ألن تتم رعايتهن بأسلوب تقي من خالل قيادة ذكورية مسئولة.

اهلدامات :الزوجة املتسلطة ،والزوجة
يف الفصل التايل نتحدث عن أربعة أمناط من الزوجة َّ
امل َُم ِّكنة ،والزوجة املشتتة ،والزوجة العاطفية .ميكن أن تتصف الزوجة بأكرث من صفة
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رضارا بالغًا ألي
من تلك الصفات اهلدامة ،ولكن وجود أي منها يف الزوجة ميكنه أن يسبب
ً
عالقة زوجية .ووجود أكرث من صفة من تلك يف الزوجة يعين أن احتامالت حدوث أرضار
بالغة يف هذا الزواج كبرية.

مشكلة املجتمع :غياب القيادة الرجولية احلقيقية

السبب اجلذري لشعور النساء باحتياجهن لرتك البيت ،ويف الكثري من احلاالت ألجبارهن
عىل ترك البيت هو السعي لألمان املادي و/أو السيايس يف غياب قيادة الرجل .لو كان الرجال
شعورا باألمان .وبالتايل ملا شعرت
يقودون اليوم بالطريقة الصحيحة ،لكانت النساء أكرث
ً
النساء بالضغط الشديد عليهن لتعلم بعض املهارات املهنية وليصبحن مبادرات عىل املستويني
الشخيص واالجتامعي.
ولكن الفراغ املوجود اليوم والناتج عن غياب القيادة التقية يضع الكثريات من النساء يف
موضع ضعف.
لدينا ثالثة أهداف من هذا الفصل والفصل التايل:

 اهلدف األول هو أن نكشف املسئولية اهلامة للمجتمع يف محاية احتياج املرأة لرتكز أكرثعىل بيتها.

 الثاين هو كشف حقيقة أنه بسبب أن النساء لدهين احتياج داخيل وضعه الله فيهن ألنيركزن بدرجة أكرب عىل البيت يف أثناء خضوعهن لقيادة تقية ،لذا فكلام ابتعدن عن تلك
البيئة كلام قل شعورهن بالرضا.
 اهلدف األخري هو تعليم النساء الطريقة التي ميكنهن هبا التعامل مع نزعاهتن اهلدامة يفالزواج ،والتي هي يف أغلبها رد فعل عىل أزواجهن أو عىل الرجال عامة.

كام تكلمنا يف الفصل الثامن (الزوج اهلدام) نكرر أنه ألن الزوجة تعتمد عىل زوجها يف
القيادة ويف تسديد االحتياجات ،فبصورة طبيعية ستستجيب برد فعل نحو ما يفعله أو ما
ال يفعله زوجها .السبب هو أنه منذ البداية خلق الله آدم يكون هو املبادر وخلق حواء
لتعكس جمد آدم كرفيقة وكمع ٍ
ني نظ ٍ
ري له.

تقيا .ولكن،
مراقبة هذه الصفة «العاكسة» يف املرأة تكون شي ًئا مجيال حني يكون للمرأة ً
زوجا ً
حني خيطيء الزوج أو حني ال يتمم مسئولياته بقيادة زوجته ،وبحبها بصورة مضحية ،فإهنا
140

ٍ
ٍ
شديد .بل أن احلقيقة هي أن أحد أعظم التحديات التي ستواجهها املرأة طوال
لرضر
تتعرض
زوج أو مع مصدر سلطة غري تقي.
حياهتا هو الكيفية التي ستتجاوب هبا بصورة صحيحة مع ٍ
اجتامعيا خميفًا للغاية من النساء الاليت يصبحن
تيارا
هذا هو السبب الذي جعل أمريكا تشهد ً
ً
أكرث ذكورية واستقاللية .فبسبب أن الرجال يف جمتمعنا مل يطيعوا دعوة الله ألن يكونوا
قادة أتقيا ًءا وألن يسددوا احتياجات زوجاهتم ،فالنساء أصبحن يشعرن بعدم األمان وكان رد
فعلهن هو تغيري جذري يف سلوكهن ومركزهن االجتامعي.
ورغم أنه من وضوح السبب الذي من أجله تُظهر النساء الكثري من املشاعر واملخاوف السلبية
النامجة عن الشعور بعدم األمان يف زواجهن ومن عدم القدرة عىل الثقة يف الرجال بشكل عام،
إال أن احلل بالنسبة للنساء ليس هو أن يكون رد فعلهن عىل املشاكل هو املزيد من املشاكل.

حتديدا ،جيب عىل املرأة يف الزواج أن
احلل هو التجاوب بطاعة مع كلمة الله .بشكل أكرث
ً
تتجاوب مع البيئة التي يوفرها هلا زوجها بأسلوب بار .مبراجعة اآليات املذكورة يف مقدمة
هذا الفصل ،سنالحظ أهنا تويص بأن املرأة جيب أن تتعامل بطريقة بارة مع زوجها ،حتى لو
كان ال يطيع كلمة الله .مل تظهر أمهية هذا املقطع الكتابية بقدر أمهيتها لنا اليوم.

بعد تقديم املشورة لكثريين من األزواج والزوجات عىل مدار السنني ميكنين (أنا جيمي) أن
شيوعا كانت حتدث مع زوجات متأملات بخصوص
أخربكم بدون أدىن شك أن أكرث النقاشات
ً
أزواجهن األرشار أو العصاة .ولقد تعلمت أن هناك شيئني أساسيني عىل املرأة أن تعملهام
لتغري من زواجها )1 :عليها أن تكون مستعدة لطاعة ما تقوله كلمة الله للزوجة ،بغض النظر
عن سلوك زوجها ،و  )2عليها أن تتعامل بصورة صحيحة مع مشكالت حياهتا الشخصية.

رغم أن الكثريات من النساء يعشن يف زجيات يرغنب يف رؤيتها وهي تتغري – ولدينا قدر عظيم
من التعاطف مع تلك الرغبة -إال أن بعضهن زوجات هدامات مثل أزواجهن ،ولكنهن ال
يعرفن ذلك .لذا عليهن أن يتعلمن حتمل مسئولية حل اجلزء اخلاص هبن من املشكلة.
كام كتب بطرس يف اآليات املوجودة يف أول هذا الفصل ،حل مشكلة الزوج اخلاطئ ليس
هو زوجة غاضبة عنيدة ،ولكنه امرأة تقية رائعة اجلامل من الداخل .هذه السيدة ال ميكنها
أيضا أن تؤثر عىل املجتمع الذي تعيش فيه بقوة.
إهليا ،ولكن ميكنها ً
فقط أن تبين بي ًتا ً
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اض َل ٌة َم ْن يجَ ِ ُد َها؟ َ
امرأة َف ِ
ألنَّ ثمَ َ َن َها َيف ُ
ُوق الآللِ َئ .بهِ َ ا َي ِث ُق َق ْل ُب زَ ْو ِج َها َف َ
يم ٍة.
ال يحَ ْ َت ُ
اج إِلىَ َغ ِن َ
ت َْص َن ُع َل ُه َخيرْ ًا َ
ال شرَ ًّ ا ُكلَّ َأ َّيا ِم َح َياتهِ َ ا.
أمثال 12 -1 :31

 .1الزوجة املتسلطة:

َالس ْكنىَ فيِ ِ ِ
اص َم ٍة َو َبي ٍ
الس ْط ِحَ ،خيرْ ٌ ِم ِن امرأة مخُ َ ِ
ت ُمشْ ترَ ِ ٍك.
ُّ
زَاو َية َّ
ْ
أمثال 9 :21

العيش يف الصحراء خري من العيش مع امرأة حمبة للشجار وسيئة املزاج

()7

أمثال 9 :21

أبدا أهنام ميكن أن يعانيا منها بعد
براد وسو كانا زوجان يعانيان من مشكالت مل حيلم أحد ً
الزواج .فمن اخلارج ،كانت يبدو أن عالقتهام كاملة .كان براد رجال وسيماً منطلقًا ،ذو
شخصية رقيقة وأسلوب مهذب .كانت سو امرأة ممتعة وحمبة للعائلة ،كام كانت أمينة نحو
الله ونحو براد.

كان اجلميع حيبون قضاء الوقت معهام ،ألهنام كانا من الشخصيات التي يسهل التعايش معها.
تدهورا يف تلك العالقة.
ولكن كان يبدو أن بعض األشخاص قد الحظوا
ً
كانت طبيعة براد احللوة الرقيقة هي ما جذب سو له يف املقام األول ،ولكنها اكتشفت اآلن
طيبا ومتحمل للمسئولية ،إال أنه كان من
أنه يفتقر بشدة القدرة عىل القيادة .ورغم أنه كان ً
حمبي إرضاء الناس.

( )7ترمجة حرفية للرتمجة الثانية التي استخدمها املؤلف  -املرتجم.
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ونتيجة ألنه يتحىل بقدرة جيدة عىل اإلصغاء وألنه شخص طيب ،فقد كان الكثريون يذهبون
له مبشاكلهم .ولكن براد كانت ينقصه عمق الشخصية والقناعات التي ميكن أن تساعده عىل
أن يعطي اآلخرين إجابات وافية .كان براد هو الرجل املناسب لكل من حيتاج البتسامة حمبة
ٍ
لقائد فهو ضعيف يف تلك النقطة.
وأذن مصغية ،ولكن إن كنت يف حاجة
ضعف قدرته عىل القيادة كان هو جذر املشكلة التي تنامت بينه وبني سو .فقد كانت تقدر
صفاته اجليدة ولكنها كانت تشعر بأهنا تفقد احرتامها له أكرث فأكرث ألنه مل يقم بالقيادة.
بينام كان إحباطها يتزايد ،بدأت تزيد من شكواها بشأن األمور التي مل يكن يفعلها .كان
براد يشعر باالستياء من مالحظاهتا ،وظن أهنا متذمرة ،فكان يقاوم التغيريات التي تنشدها.
لكن سو ظلت تثابر.

دورا يف املشكلة بنفس قدر براد .فمنذ بدء عالقتهام،
ودون أن تدرك ،كانت سو تلعب ً
سلبيا .وبدال من أن تكون
كانت شخصيتها املسيطرة هي التي مكنت براد من أن يكون ً
حذرة ومنتبهة لشخصتيها النشيطة صاحبة اآلراء باستمرار ،استغلت سو شخصية براد
لتدعيم ممارستها املنتظمة لفرض سيطرهتا.

إال أهنا واجهت مشكلتني يف حماولتها السيطرة عىل األمور :أوال ،الرجل احللو الذي تزوجته مل
قادرا عىل تتميم الدور الذي يتوقعه منه الله ،وبالتايل كان هذا محُ ِب ًطا الحتياج سو لرجل
يكن ً
وثانيا ،اكتشفت أن شخصيتها تزعج براد بدرجة أكرث.
يقود يف حياهتاً ،

ومع أنه يف وقت ما كان يبدو أنه يستمتع بشخصيتها وبآراءها القوية إال أنه اآلن يبدو أنه
جدا
متضايق منهام .شعرت سو باحلرية .كيف وصلت األمور إىل هذه الفوىض؟ بنوايا طيبة ً
تزوجت هي من رجل مؤمن طيب ،كانت تشعر بأن أي امرأة أخرى تتمىن أن حتظى به،
ولكنها أصبحت بائسة اآلن!
لتبدأ يف فهم املشكالت اخلطرية التي تواجهها املرأة املتسلطة يف الزواج فكر يف هذا االقتباس
زوجا ميكنها التحكم
من مقال ممتاز كتبته د .مارلني هو ي بعنوان «هل ستحرتم الزوجة ً
فيه؟»
ما أكرث شكوى منترشة يشتيك منها األزواج والزوجات عن بعضهم؟

تكررا
من خالل ممارستي للمشورة ،ميكنين القول أن أكرث الشكاوى التي أقابلها
ً
هي :بالنسبة للرجل ،أنه يشعر بأنه حيظى بالقليل من االحرتام من زوجته ،وبالنسبة
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للمرأة ،أهنا حتظى بالقليل من احلب من زوجها .كيف ميكن أن حيدث هذا لو كانت
مشاعرمها نحو بعضهام قوية يف بداية العالقة؟ لقد كانا بالفعل واقعني يف حب
بعضهام ،أليس كذلك؟

مشاعر قوية نحو بعضهام البعض ،نعم! حب ،ال! الزوجان الذان يشرتكان يف تقديم
تلك الشكوى عادة يكونا واقعني يف فخ ما يسميه املشريون بـ»عالقة التبعية/االعتامد
معتمدا عىل اآلخر ،والذي يبدو أنه أكرث استقاللية.
املتبادل» .أحد الزوجني يكون
ً
إال أن الرشيك املستقل ،يعتمد بدوره عىل تبعية الطرف األول له.

صمم الله الزواج ليكون به تبعية/واعتامد متبادل صحي بني الطرفني (تكوين .)2 ،1
فالزوجة جيب أن تتبع زوجها ،وعليه هو بدوره أن يعتمد عىل تبعيتها له واعتامدها
عليه .بفعل هذا ،تشعر هي باألنوثة ،وباحلامية ،وبأن زوجها هيتم هبا .كام أنه يشعر
بالذكورة ،وبأن هناك احتياج له ،ويشعر باألمهية .تشعر هي باحلب ،ويشعر هو
باالحرتام( .أفسس .)5

أما عالقة التبعية/االعتامد املتبادل الغري سليمة فتظهر يف أنعكاس دور اجلنسني يف
بعض الزجيات .حني يكون الزوج تاب ًَعا لزوجته ،وأما الزوجة والتي تبدو وكأهنا
مستقلة ففي احلقيقة تعتمد عىل تبعيته هلا .هبذا ،تشعر الزوجة مبسئولية رهيبة بأن
تلعب دوره ،وحتميه ،وتأخذ له القرارات ،بل وبأن تنقذه .إهنا يف موضع السيطرة.
وهو غري مسيطر.

مل أقابل حتى اآلن أي امرأة حترتم رجال تقدر أن تسيطر عليه .فنتيجة هلذا ،ستنبع من
أعامق نفسها حاجة أساسية ألن تزدري بزوجها ،وألن تتصيد له األخطاء .ومل أقابل
حتى اآلن رجال حيب حقًا امرأة تتحكم فيه .فنتيجة هلذا ستنبع من أعامق نفسه رغبة
ٍ
مكان آخر .وهبذا يقوم
ألن ينفصل عن زوجته ،وألن يتجاهلها ،ليجد لنفسه أمهية يف
بعيدا -الزوجة تفعل هذا من خالل تصيد األخطاء والزوج
كل طرف بدفع اآلخر ً
من خالل التجاهل.

قد تتساءل« :وملاذا تزوج هذين الشخصني من األساس؟» واإلجابة هي :كان عليهام
أن يتزوجا! الرجل عادة يأيت من بيت حيث كان والده إما ضعيف أو سلبي ،أو بعيد
عنهم ،واألم هي التي كان عليها أن تلعب دوره يف العائلة .ومبا أن الرجل تعلم من أمه
أمورا أكرث مما تعلمه من أبيه ،فنظامه العاطفي تعرض ألمومة زائدة ورعاية أكرث من
ً
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الالزم .اكتشف العلم أنه بحلول سنوات املراهقة املتأخرة ،يكون استيعاب اإلنسان
مستوا
هلويته الشخصية قد اكتمل (أمثال  .)6 :22لذا فالولد الذي استوعب (اخترب)
ً
ٍ
جدا من الرعاية سيحاول أن جيد زوجة ميكنها احلفاظ عىل هذا املستوى من
عال ً
األمومة.

هل سيجدها يو ًما؟ يقول د .فوث ،رئيس األطباء النفسيني يف مستشفى «مينينجر» يف
جدا للفتاة
توباكو بكانساس ،أهنا يف الغالب ستجده أوال .الفتى االعتامدي
جذاب ً
ٌ
االستقاللية .عادة يتزوجان .ملاذا؟ ألن اعتامديته تسمح هلا بأن تتحكم ،وبأن تكون
املسئولة ،وبأن تكون مهمة ،وليست يف موضع ضعف .وبالتناقض مع هذا ،تسمح له
ٍ
وآمن.
استقالليتها بأن يظل اعتامد ًيا ،وغري مسئول ،وضعيف،
قد تتساءل« :لو سارت األمور هكذا عىل ما يرام ،فام املشكلة؟»

املشكلة هي أن األمور ال تسري عىل ما يرام! مع الوقت تصبح الزوجة ضعيفة من حتمل
املسئولية بشكل مستمر ،وسيتعب الزوج من التحكم املستمر فيه .الفتقاره لإلحساس
بالرجولة ،سيسعى لالبتعاد عن زوجته .وبينام يبتعد زوجها عنها ،ستشعر باستياء داخيل
شديد ألنه ال حيبها.

والحتياجها للشعور بأنوثتها ،ستبدأ يف السعي وراءه .وكلام زاد سعيها خلفه ،كلام تباعد عنها-
للصيد ،أو العمل ،أو رشب اخلمر ،أو الرصاع ،أو اإلنفاق املرسف ،أو مشاهدة التليفزيون،
إىل آخره.
ومبجرد أن تنسحق روحها بدرجة كافية ،ستبدأ هي يف االنفصال عنه .ولشعوره بتباعد
املسافة بينهام ،يبدأ يف السعي وراءها .رمبا يعدها بإصالح ذاته ،بل ورمبا يعدها بالصعود
للقمر ،ويضمن حماولة فعل املستحيل .إال أهنا تشعر بخيبة إزاء افتقاره للرجولة ،ولكنها مع
ذلك ال تدرك افتقارها هي لألنوثة.
لو اجتمعا م ًعا ،فهذا ال يكون إال لوقت قصري ،قبل أن تتكر دورة الشد واجلذب يف ظل
نفسيا أو ماد ًيا.
الزواج مرة أخرى .مبجرد أن حيدث االهنيار حيدث الطالق ،سواء كان ً

كام رأيت ،املشكالت التي تنتج عن التبادل العكيس ألدوار اجلنسني يف الزواج من قبل امرأة
انتشارا
جدا .لفهم حل هذه املشكلة ،فكر يف األسباب األكرث
مسيطرة/رجل سلبي حادة ً
ً
والتي جتعل املرأة مسيطرة ،ويف احلل املناسب لكل منها.
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 .1الطبيعة اخلاطئة/التمرد:

دخلت اخلطية للجنس البرشي يف جنة عدن حني أكل آدم وحواء من مثر شجرة معرفة اخلري
والرش .حني واجههام الله بشأن خطيتهام ،قال حلواء «إِلىَ َر ُج ِل ِك َي ُكونُ اشْ ِت َيا ُق ِك َو ُه َو َي ُسو ُد
َع َل ْي ِك( ».تكوين .)16 :3

كلمة «اشتياقك» الواردة هنا تعين «اشتياق أو رغبة يف السلطة» لذا فمنذ جنة عدن ،أصبحت
لدى النساء رغبة طبيعية خاطئة الغتصاب سلطة الرجال يف حياهتن .الحظ كيف قال الله
إنذارا بأنه عىل الرغم من أن اشتياقها هو للسلطة
«و ُه َو َي ُسو ُد َع َل ْي ِك ».أعطيت حواء
حلواء َ
ً
إال أنه ال الله وال الرجل سيسمح هلا بأن تأخذها .لذا فعىل كل امرأة أن تفهم طبيعة غريزهتا
الشخصية التي ترغب يف التمرد عىل رجلها ،ويف حماولة السيطرة عليه.
احلل األسايس جلميع النساء هو صلب هذه الرغبة بعدم السمح هلا بالعمل يف داخلهن .كلام
قلت الفرص املتاحة هلا ،كلام ضعفت تلك الرغبة .اخلطوة التالية ،لو ِ
كنت امرأة مسيطرة غري
خاضعة لكل السلطات املوجودة يف حياتك ،هي أن تتويب .البد أن تعرتيف بأمانة بخطيتك،
وأيضا لكل سلطان آخر يف حياتك.
وتبدأي يف إخضاع ذاتك لزوجكً ،
 .2اخلوف:

تشجع كلامت بطرس األوىل  3النساء عىل أن يكن خاضعات ألزواجهن وعىل أن جيملن
أنفسهن بزينة الروح الوديع اهلاديء الداخلية .يذكر بطرس النساء بأن نساء املايض
العظيامت فعلن هذا ،وخيص بالذكر سارة والتي كانت تكرم إبراهيم لدرجة أهنا كانت
تدعوه «سيدها» .وخيتتم بطرس عبارته عن سارة هبذا التعليق الالفت لالنتباه:
أوالدهاَ ،صانِ َع ٍ
ات َخيرْ ًاَ ،و َغيرْ َ َخ ِائف ٍ
ا َّل ِتي صرِ ْ ت َُّن
َات َخ ْو ًفا ا ْل َب َّت َة( .بطرس األوىل )6 :3
َ

مبا أن النساء لدهين بالفعل طبيعة خاطئة تدفعهن ملقاومة سلطان أزواجهن ،فالشيطان يفعل
كل ما يف وسعه ليك جيرب النساء بالتمرد .سالحه األول ليك يغوي املرأة بالتمرد هو اخلوف.
نوعا من اخلوف
عىل الرغم من أننا مجي ًعا منتلك طبيعة خاطئة ،وخماوف طبيعية ،إال أن هناك ً
يثريه الشيطان فينا ،وحياول أن يرسله عىل حياتنا ليدفعنا للخطية.
كتب بولس تلك الكلامت يف (رسالة تيموثاوس الثانية :)7 :1

َ
وح ا ْلق َُّو ِة َوالمْ َ َح َّب ِة َوال ُّن ْص ِح.
ألنَّ َ
وح ا ْلفَشَ ِلَ ،بلْ ُر َ
الله لمَ ْ ُي ْع ِط َنا ُر َ

يف هذه اآلية يشري بولس للخوف عىل أنه روح أو قوة .كام أنه يقول أنه ال يأيت من الله .وعىل
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نصحا )8(.الشيطان حيثنا عىل الترصف بطريقة آمثة
النقيض اآلخر ،الله يعطينا قوة وحمبة ،و ً
ولكن الله يعطينا القوة لنسلك برب.

حني أكون (أنا جيمي) يف جلسة مشورة مع امرأة تتسلط عىل بيتها و/أو تشعر باملرارة من
تقريبا أتعامل مع امرأة متأثرة باخلوف.
عدم قيام زوجها بدور القيادة ،يف أغلب األوقات
ً
سواء كان اخلوف من الفشل املادي ،أو من الوحدة ،أو من التعرض لألذى الشخيص ،اخلوف
أحد الدوافع الرئيسية التي حترك املرأة املتسلطة.
مسيطرا عىل األمور إال أهنا ختاف مما ميكن أن يقع لو سيطر
قد تريد املرأة أن يكون زوجها
ً
عىل األمور :ولذا إما أهنا تبقي مسيطرة وحتاول التحكم يف زوجها أو أهنا تعرتض باستمرار
حني ميارس سلطانه.

احلل بالنسبة للنساء الاليت يفعلن هذا هو التوقف عن إعطاء مكان للخوف يف حياهتن بأن
ُيث ٍَّبنت عيوهنن عىل يسوع ويسمحن ألزواجهن بالفشل .يف فصل الحق سنتحدث عن قصة
امرأة بدأت زواجها بأن سمحت لزوجها بالفشل .التزمت بأن حتبه بغض النظر عام يفعل
ليقومه الله.
وبأن تتيح املجال ِّ
هذان الزوجان ال يزاال م ًعا منذ  30سنة ،وال يزاالن غارقان يف احلب بجنون .وبعد أن فشل
تقريبا يف كل يشء .وها هي األسباب:
ناجحا
تقريبا يف كل يشء ،أصبح زوجها اآلن
ً
ً
ً

 مل يكن عليه أن يتصارع مع زوجته باستمرار عىل السلطان يف البيت؛ فقد منحته إياه. -مل يكن عليه أن خيىش من الفشل ،ألهنا كانت حتبه وتدعمه يف كل األحوال.

 بدأ يزيد من حمبته واحرتامه هلا ألمانتها يف دعمه يف األوقات السيئة واألوقات اجليدة .ولذاراغبا يف إرضائها.
كان ً

 -ألهنا كانت تثق أن الله كبري بدرجة كافية لتصحيح أخطاء زوجها ،فقد فعل الله هذا.

 كانت باستمرار تصلب رغبتها يف أن ختطيء وقاومت روح خوف شيطاين بكلمة الله.ولذا عملت فيها قوة الله لتمكنها من أن حتب زوجها وحترتمه بالقدر الذي كانت تعرف
أن عليها االلتزام به.

()8
راجحا  -املرتجم.
حرفيا :عقال
ً
ً
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ال تسمحي للخوف بأن يتحكم يف حياتك .اخلوف ضد اإلميان ،وضد املحبة ،وضد السالم.
اخضعي ذاتك لله ،وقاومي الرشير وسيهرب منك (يعقوب  .)7 :4ليس هذا كل يشء ،ألن
زواجك سيزدهر بصورة عظيمة بينام تضعني إميانك يف الله ويف كلمته.
 .3األب املنفصل/املهمل لعائلته:

يف أثناء تنشئة الفتيات الصغريات ،حتتاج كل منهن أن يؤكد أبوها هلا عىل أمهيتها بكل طريقة
ممكنة .كام أهنا حتتاج أن يقودها أبوها ويساعدها يف اختاذ قراراهتا يف احلياة .حني يتواجد
مثل هذا التأثري يف حياة الفتاة ،تنمو بشعور سليم بقيمتها ،كام تنمو معها القدرة عىل االعتامد
عىل الرجال بشكل عام.

لكن حني يكون األب غائب وال يؤكد حبه البنته عرب حياهتا ،فستكون مرغمة عىل تعويض
هذا بطريقة ما .يف أغلب األحيان ،يعين هذا أهنا ستكون أكرث استقاللية واعتدا ًدا برأهيا
ألنه سيتعني عليها التعامل مع كل األمور بنفسها .ميكن أن خيلق هذا جوع عميق للعاطفة
والتوكيد من الذكور .حني متزج هذين املكونني ،تظهر امرأة ذات شخصية قوية وذات رغبة
يف احلصول عىل التوكيد.

فكيف إ ًذا ستكون قادرة عىل العيش يف احلياة بشخصيتها القوية واحتياجها العميق للحب؟
بدون التعامل مع جذر املشكلة يف حياهتا ،لن تكون تلك املرأة قادرة عىل االستمرار يف احلياة
إال بالعثور عىل رجل حمب للغاية ذو شخصية ضعيفة لدرجة تكفي ملالمئة شخصيتها .سينتج
عن هذا عالقة كالسيكية مركبة من أنثى متسلطة/رجل سلبي.
ال بد للمرأة يف تلك العالقة أن تدرك أوال املشاكل التي كانت موجودة يف النظام العائيل الذي
تربت فيه .يف احلقيقة ،هي يف حاجة ألن تدرك أهنا قد أيسء إليها من قبل أبيها وعليها أن
ِ
أدركت بالفعل أن أبيك قد أخطأ يف حقك .حس ًنا ،ال بد أن تغفري له.
تغفر له .رمبا تكوين قد
جدا مما ستوذيه هو .ال بد أن نفهم أننا
لو مل تغفري له فستؤذين نفسك واملحيطني بك أكرث ً
حني ال نطلق الغفران لشخص ما ،فنحن بشكل أوتوماتييك نترصف يف احلياة وننظر إليها
مبنظور مشوه .لذا أطلقي الغفران ألبيك.

اخلطوة التالية هي إدراك املشكالت التي تنشأ من رد فعلك نحو غيابه .رمبا تكوين قد أصبحت
أكرث ذكورية وخشونة يف حماولة إلخفاء جروحك أو ملعاقبته .أو رمبا تكوين قد قطعت
عهدا عىل نفسك بأنك لن تسمحي ألي رجل بأن يؤذيك مرة أخرى .أ ًيا كانت استجابتك ،لو
ً
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أدركت أن الطريقة التي استجبت هبا نحو هذا األمر كانت خاطئة فعليك أن تتويب وتسأيل
الله أن يعطيك قوة للتغيري.

أيضا إىل عالقة.
ريا ،عىل الرغم من أنك ستظلني يف حاجة للحب والتوكيد ،إال أنك يف حاجة ً
أخ ً
البد أن ختضعي نفسك لزوجك ،وتسمحي له بأن يصبح الرجل الذي يريده الله .دعيه يفشل،
يوميا ألن يشفيك الله ِ
بينام تدعمينه يف الصالة .صلِّ
أنت وزوجك ،بينام ختضعني لسلطته.
ً
أبدا اغتصاب السلطة منه.
استخدمي نقاط قوتك يف احلياة لتدعمي قيادة زوجك ،ولكن ال حتاويل ً
 .4الرتبية اخلاطئة:

حني ترتىب الفتاة الصغرية وقد اعتادت عىل رؤية أمها وهي تتحكم يف أبيها ،فإن هذا خيلق
الكثري من الصور السلبية يف ذهنها الصغري .فال تبدأ الفتاة فقط يف االعتقاد أن املرأة جيب أن
تتحكم يف الرجل ولكنها ستبدأ كذلك يف احتقار وعدم احرتام الضعفات التي تراها يف أبيها،
وبالتايل ترسخ دورة األجيال التي سيتكرر فيها ظهور التسلط األنثوي.
هذا األمر بالتحديد صحيح يف بعض الثقافات حني تسلطت النساء عىل العائالت لقرون
طويلة .ليك تفهم املرأة املشكلة التي يدعوها الكتاب املقدس «الذنوب» وكيفية التعامل
اهلدامني»،
معها ،نرجو الرجوع للفصل التاسع الذي يتحدث عن «أربعة أنواع من األزواج َّ
وتقرأ اجلزء الذي نتحدث فيه عن الزوج املتسلط .هذا اجلزء يتحدث عن تفاصيل كيفية
تأثرنا بسلوكيات وخطايا والدينا ،وكيفية التعامل معها.

املرأة التي كانت هلا أم متسلطة عليها أن تغفر هلا ،وأن تدرك أن ما فعلته كان خاط ًئا ،وترفض
املبدأ الكامن وراء اخلطية نفسها .تذكري أنك لو سمحت للتسلط بأن يتحكم يف حياتك،
تكوين قد َمر ِ
رت نظا ٍم عائيل فاشل للجيل التايل .ال تسمحي بحدوث هذا .البد من متييز
َّ
أخطاء عائلتك ،والتعامل معها بطريقة بارة.
 .5املزاج املسيطر/الرسيع الغضب:

بعض النساء يولدن بشخصية قوية بطبيعتهن .املرأة ذات املزاج الرسيع الغضب عادة تكون
من النوع املعتد برأيه وذات شخصية عدوانية بطبيعتها .ورغم أن هناك بعض العنارص اإلجيابية
أيضا بعض املخاطر الواضحة ،ال سيام يف الزواج.
يف منط الشخصية هذا ،إال أن هناك ً

بينام تسمح له كل يوم مبامرسة القيادة .مزاج الزوجة القوي ميكن أن يكون عونًا رائ ًعا لقيادة
زوجها حني ختضع لروح الله وتنقاد به .ولكن حني ال حيدث هذا ،فيمكن ملزاجها أن يدفعها
رضرا بالغًا.
ملحاولة اغتصاب سلطة زوجها وهو ما يرض رباط الزواج
ً

 .2الزوجة ا ُمل َم ِّكنة:

تقابلت ألول مرة مع ناتايل حني أتت ملكتبي طالبة املشورة .مل يكن األمر يف احلقيقة مشورة
زوجية ،ألن طالقها كان قد تم بشكل هنايئ يف يوم الثالثاء السابق جللستنا .ولكنها أتت عىل
طلبا للمشورة بخصوص بعض اجلروح واملخاوف يف حياهتا ،والتي كانت تتساءل
أية حال ً
بشأن كيفية التعامل معها.

جدا ،ألن جزء من
رغم أن ناتايل كانت طيبة إال أنه من الواضج أهنا كانت شخصية جمروحة ً
تاريخ ناتايل كان يكشف عن وجود الكثري من اإلساءات يف حياهتا .فأبوها املدمن للخمر
مستمرا .آخر مرة زارت فيها
نفسيا طوال حياهتا ،وكان األمر ال يزال
اعتدى عليها
ً
جنسيا و ً
ً
بيت والدهيا حاول أبوها مالطفتها.
بسبب هذه املشكلة املبكرة التي ظهرت يف حياهتا ،عانت ناتايل من تاريخ من املشاكل
الزوجية .كان هذا طالقها الثالث .ومل تكن حتاول فقط التعامل مع اجلروح التي تركها
أيضا التعامل مع سلسلة العالقات الفاشلة التي دخلت
أبوها يف حياهتا ،ولكنها كانت حتاول ً
فيها ومع احلمل الثقيل الذي تركته عىل حياهتا.
بينام كانت حتيك تفاصيل ماضيها ،وصفت ناتايل يف البداية أي نوع من الرجال كان أبوها -كان
له جانب خري مل يره الكثريون من الناس عىل اإلطالق ،وكانت حقًا حتبه .ولكن األشياء التي
صعبا.
فعلها معها جرحتها بعمق .وعىل الرغم من أهنا حاولت أن تغفر له ،إال أن نسيان األمر كان ً

سألتها عن أزواجها مبتدئًا بأوهلم .بدت يل قصتها كاسطونة مرشوخة قدمية .فقد بدا وصفها
مشاهبا لوصفها ألبيها .ورغم أن املرء قد يفكر أن امرأة مثل ناتايل كانت لتحاول
لزوجها
ً
صحيحا .كانت نتايل
العثور عىل رجل خمتلف متا ًما عن أبيها ،إال أن العكس هو الذي كان
ً
شخصية مذعنة .لقد تعرضت لالنتهاك اجلنيس والعاطفي من الرجال طوال حياهتا .واألكرث
مأسوية هو أهنا سمحت هلذا األمر باحلدوث -عىل األقل سمحت لالساءات التي تعرضت هلا
يف زجياهتا باحلدوث هلا.

املرأة التي تكون عدوانية بطبيعتها البد أن تتعلم إخضاع شخصيتها لقيادة الروح القدس
بينام تقمع رغبتها الداخلية يف السيطرة .كام أن عليها أن ختضع ذاهتا بإرادهتا لسلطان زوجها

ال شك أنك الحظت من قبل نساء مثل ناتايل .إهنن ملح األرض ،ولكنهن ينجذبن للرجال
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اخلارسين -الذين يعانني من مشكالت .ولكن ملاذا؟ ملاذا ميكن أن تنجذب أي امرأة بشكل
طبيعي لرجل يسء أو تريد أن جتعل نفسها يف موضع اعتامد عىل شخص ال ُيع َت َمد عليه؟ ملاذا
يبدو أن بعض النساء جذابات كاملغناطيس للرجال السيئني؟
قبل أن نتحدث عن قامئة األسباب التي حترك املرأة املذعنة دعونا نعرف اللفظ «ممُ َ ِّكن».

شخصا لشخص آخر حيبه بأن يترصف بطريقة هدامة ،فهو «يمُ َ ِّكنه» من أن يكون
حني يسمح
ً
كام هو أو كام هي .واألسوأ من هذا ،هو أن هذا التمكني يظهر حني يقدم الشخص املوارد
واملناخ الالزمني لتعزيز سلوك هدام يف شخص آخر .وهلذا ،ففي أي وقت يسمح فيه الشخص
أو يدعم السلوك اهلدام لشخص يف العائلة أو لشخص قريب ،يصبح هذا الشخص «ممُ َ ِّك ًنا».

عكس الشخصية ا ُمل َمكنة هي الشخصية التي ترفض رؤية شخص آخر يدمر ذاته أو يؤذي
اآلخرين ،أو التي ترفض أن تكون هد ًفا وهتدم ذاهتا .سنتحدث يف الفصل التايل عن موضوع
اإلساءة للزوجات وعن رد الفعل الصحيح نحوهها.

التأثريات التالية ختلق شخصية «ممُ َ ِّكنة» ولكن هناك استجابات مناسبة متكننا من التغلب
عليها.

 .1ضعف الشعور بقيمة الذات:

هل تعرف أن غالبية الاليت ميارسن الدعارة يف أمريكا يأتني من بيوت ذات بيئة ممتلئة باإلساءة
واالنتهاك؟ هل تساءلت يو ًما ملاذا ميكن أن تسمح امرأة لنفسها بأن يتم التقليل من قيمتها
أيضا استخدامها من قبل الزبائن كلعبة جنسية تافهة؟
واستغالهلا من قبل قواد ،وبأن يتم ً
السبب هو أن عدد كبري من تلك النساء ال يرين أنفسهن بأهنن مستحقات ملعاملة أفضل.
كانت ناتايل مثال منوذجي لتلك النقطة .فطوال حياهتا كانت تشعر بالقذارة بسبب اعتداءات
أبيها اجلنسية عليها.

أبدا رجال بنفس
مل يكن هذا كل يشء ،فقد كان أبوها كلام سكر باحلمر يقول هلا« :لن تنايل ً
قبحك!»

كانت نتايل تنظر لنفسها بنظرة متدنية ،والطريقة الوحيدة التي كانت متكنها من الشعور
باألمان يف أية عالقة مع رجل كانت بأن تعرث عىل رفيق بنفس الضآلة أو أكرث ضآلة منها -وهو
الوضع األمثل .فطاملا كانت مع رجل «يسء» ،كانت تشعر باالستحقاق وباالحتياج إليها يف
تلك العالقة.
علمتها السنوات التي قضتها مع أبيها بعض مهارات البقاء عىل قيد احلياة والتي كانت يف
حاجة إليها للتعامل مع رجال مثله .لذا فبغض النظر عن مستوى التأمل الذي كانت ختتربه يف
طبيعيا بالنسبة هلا .ولكن طريقة تعاملها مع العالقات مل تفلح .فكان
كل موقف ،كان األمر
ً
عليها إما أن هترب من زجياهتا بسبب كرثة االعتداءات البدنية عليها أو كانت تتعرض للهجر
من أزواجها الغري خملصني .يا هلا من مأساة!

احلل بالنسبة المرأة تعاين من ضعف الشعور بقيمتها الذاتية هو أن تتوقف عن اإلصغاء ملا
يقوله هلا الناس عن نفسها ،وما تقوله هي لنفسها عن نفسها ،أو ما ختربها به املرأة عن نفسها،
وتبدأ يف تصديق ما تقوله هلا كلمة الله.

حني تزوجنا أنا وكارين ،كان لدهيا شعور قليل بقيمتها الذاتية ،أكرث من كل النساء الاليت
رأيتهن .مل يساعدها أي يشء عىل ختطي هذا حتى بدأت يف قراءة كلمة الله ويف السامح له
بتغيري ذهنها .يوم بعد يوم ،بينام كانت كارين تقرأ كلمة الله ،بدأت حمبته وتوكيداته هلا يف
التغلغل إىل أعامق قلبها أكرث وأكرث .بدأت كلامت التعزية واملدح حتل مكان كلامت النقد
واإلحباط ،وبدأت كلامت وأفكار الشفاء حتل مكان الكلامت واألفكار املؤملة.

جدا لدرجة أنه أرسل ابنه الوحيد ليموت من أجلك عىل
وفقًا لكلمة الله ،فهو مهتم بك ً
ِ
كنت ابنة لله ،ففي يوم من األيام «ستتزوجني» يسوع كواحدة من أعضاء
الصليب .لو
تقيا؟
العروس التي هي كل مجاعة جسد املسيح ،أال تعتقدين أنك تستحقني ًَ
زوجا ً
بارا ً

واآلن ،البد أن تعريف أن تلك املفاهيم ال تعطيك احلق يف الطالق من زوجك احلايل .توقفي
فقط عن متكني زوجك من السلوك بطريقة هدامة ،فأنت تستحقني معاملة أفضل ،وهو
أيضا.
ً

بحلول الوقت الذي بلغت نتايل فيه الثامنة عرشة من العمر ،كانت تصدق أي يشء خيربها به
والدها .وألهنا كانت تصدق بالفعل أهنا ال تستحق رجل جيد ميكنه أن حيبها كام جيب ،بدأت يف
السعي وراء رجال تشعر بأهنم بنفس مستوى عدم استحقاقها ،أو رمبا حتى أقل استحقا ًقا منها.

أيضا ميكن هلا أن متكن أطفاهلا من السلوك بطريقة هدامة .السامح بتنفيذ
الزوجة املمكنة ً
النزعات اهلدامة يف حياة أطفالك ليك تشعري بأن هناك احتياج لك يف البيت هو طريقة
مكلفة لتخفيف أمل جراحك .آمين بكلمة الله لك ولعائلتك .وبينام تفعيل هذا ،رمبا لن حتظي
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بالشعبية اجلارفة دا ًمئا يف وسط أطفالك ،ولكنك ستحظني مبرسة الله .والحقًا يف احلياة سيشكرك
أوالدك ألنك أحبيبتيهم مبا يكفي لتؤدبيهم مبحبة ولتقويل هلم ‘ال’ حني تكون هناك رضورة.
 .2النظرة املشوهة للحب:

إحدى النساء الاليت قدمت هلن (أنا جيمي) املشورة عاشت يف بيت مع أم متسلطة ومسيئة ملن
حوهلا .أخربتين والدموع متأل عيناها بأن أمها كانت سيدة قاسية متشددة صارمة اإلنضباط.
أبدا بالطريقة التي
جدا يف احلياة أقسمت لنفسها بأهنا لن تعامل أطفاهلا ً
لذا فمنذ وقت مبكر ً
متت معاملتها هبا.

ولصدقها يف هذا العهد الداخيل الذي قطعته ،رفضت أن تنتقد أو تقوم أية مشكلة كانت
تراها يف زوجها أو أوالدها .ورغم أهنا كانت تشعر بغضب متزايد وبشعور باالنتهاك بسبب
زوجها امليسء إليها وأوالدها املتمردين ،إال أهنا قررت أن املشكلة البد أن تكون مشكلتها
طلبا للمشورة لرتى كيف ميكنها أن تتعلم التغلب عىل غضبها واكتئاهبا.
هي .أتت ً

بينام كنت أقدم املشورة لتلك السيدة ،قدهتا يف البداية لكرس هذا العهد الداخيل الذي قطعته
عىل نفسها كطفلة .وشاركت معها كلامت متى  37 -34 :5ألظهر هلا أنه ليس علينا أن نحلف
البتة ال بأنفسنا وال بأي يشء آخر .ورشحت هلا أهنا حني تعهدت بأال تكون مثل أمها ،مل تقم
أيضا باستقاللية عن الله.
فقط بدينونة أمها ،ولكنها ترصفت ً

بعد أن فهمت خطورة العهود الداخلية وختلت عن العهد الذي قطعته عىل ذاهتا ،رشحت هلا
طبيعة احلب احلقيقي .شاركتها بعربانيني  12حيث ختربنا كلمة الله بأن من حيبه الرب يؤدبه،
وبأننا لو مل نتعرض للتأديب منه فلسنا أبناءه .بكلامت أخرى احلب ال يظهر فقط من خالل
أيضا من خالل التأديب واملواجهة.
املشاعر والعناية باآلخر ولكن يظهر ً

كانت مشكلة أم تلك املرأة هي أهنا مل تفعل شي ًئا إال التقويم واملواجهة مع عائلتها .وألهنا
رأت السلوك املتطرف ألمها وأدانته معتربة أياه سلو ًكا خاط ًئا ،تأرجحت يف االجتاه املضاد
متا ًما .أىت شفاؤها من خالل الغفران ألمها ،والتخيل عن عهدها الداخيل الذي قطعته عىل ذاهتا،
ومعرفة أن احلب احلقيقي  -كام يقول الكتاب املقدس -يتم التعبري عنه بشكل متوازن بني
القبول واملساءلة ،وليس بأحدمها فقط.

تقفي يف مواجهته بحب وترفيض أن تكوين رشيكة يف مشكلته .حني تفعيل هذا ،ال تكوين
متمردة أو رافضة ألن حتبيه ،وإمنا ببساطة أنت حتبية بدرجة كافية لئال تسمحي له بأن يدمر
ذاته ومن حوله.
 .3اخلوف من الرفض:

الشعور بالرفض أحد أكرب اجلروح التي ميكن أن حيتملها اإلنسان طوال حياته أو حياهتا.
لذا فاخلوف من الرفض منوذج ألحد أعمق املخاوف التي نعاين منها .بعض النساء ال يصبحن
مذعنات أو «ممُ َ ِّك ٍ
نات» بسبب ضعف تقديرهن لذواهتن ،أو لعدم فهمهن للحب بالصورة
الصحيحة ،وإمنا يصبحن كذلك بسبب اخلوف من الرفض واخلوف من أن يصبحن مبفردهن.
لذا ،فهن حياولن التأقلم مع اإلساءات ويتساهلن ويشجعن عىل استمرار مشكالت خطرية
يف سلوكيات أزواجهن وأحبائهن .بالنسبة هلن ،الصمت عىل تلك األمور يعترب مبثابة تذكرة
تشرتي احلب والقبول.

صحيا (كاالحرتام واملهابة) لله،
مرة أخرى ،اخلوف يأيت من الشيطان .ما مل يكن هذا اخلوف
ً
أو فهذا اخلوف سيقودنا دو ًما لفعل أشياء خاطئة .بدال من اخلوف مما ميكن أن يفعله الناس لو
تكلمت باحلق ومن أن يرفضوا قبول خطاياهم ،عليك الوقوف والتحيل باإلميان بالله .حتى لو
ِ
تعرضت للرفض ،أال تعتقدي أن الله عظيم بدرجة كافية ليحميك ويكافئك لقيامك باليشء
الصحيح؟ إنه بالفعل عظيم وقدير.

رغم أننا مجي ًعا علينا أن نحب من حولنا ونكون مهذبني مع اجلميع ،إال أن هناك وقت ال ميكننا
فيه ببساطة التأقلم مع ما حيدث .سواء كان األمر يتعلق بخطية أو بإساءة ما أو بسلوك غري
أبدا لفعلنا ما هو صحيح .بل عىل
تقي ،فأن أعىل سلطة نخضع هلا هي الله .وهو لن يرفضنا ً
العكس ،بغض النظر عام يفعله اإلنسان أو هيدد بأن يفعله ،الله سيعمل بقوة إىل جانبنا لو
وضعنا إمياننا فيه هو فحسب.
 .4املزاج السلبي/البلغمي:

تولد الكثريات من النساء بشخصية عذبة مسرتخية .النساء الاليت ميتلكن هذا املزاج البلغمي،
جدا .واحلقيقة هي أن أعظم نقاط قوة منط الشخصية هذا
عادة ما يكن متفهامت ومتساحمات ً
هو اإلخالص القوي يف جمال العالقات واحلساسية لآلخرين.

لو كنت تصدقني بالفعل أنك حتبني زوجك بسامحك له بأن يدمر ذاته ،وبانتهاك أطفالك
وبانتهاكك أنت ،فأنت خمدوعة .رغم أنك ال جيب أن ختطئي يف حق زوجك ،إال أن عليك أن

رغم أن املرأة التي متتلك هذا املزاج لدهيا إمكانية كامنة للدخول يف عالقات عميقة ومستقرة،
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أيضا إمكانية ألن تتحول لشخصية «ممُ َ ِّكنة» .نفس نوعية النزعات الرقيقة لدى
إال أن لدهيا ً
أيضا أن تتسبب يف نزعة لتجنب
الشخصية البلغمية التي ختلق قبوال
طبيعيا لآلخرين ميكنها ً
ً
املواجهة معهم حني تكون هناك حاجة هلذا.

املرأة ذات املزاج البلغمي/السلبي حتتاج ألن تستخدم نقاط قوهتا الطبيعية يف احلب بينام
أيضا كيف تدافع عن نفسها ،وتقول الصدق يف حمبة بينام تتعلم التعبري عن مشاعرها
تتعلم ً
احلقيقية .هبذه الطريقة ميكن للمرأة البلغمية أن تكون رفيقة خملصة ورشيكة قوية نشطة
يف الوقت ذاته.
 .3الزوجة املشتتة:

اتَ ،غيرْ َ ُمس َت ْع َب َد ٍ
اس ِةَ ،غيرْ َ َثالِ َب ٍ
ات لِ ْلخَ ْم ِر ا ْل َك ِث ِ
ريُ ،م َعلِّماَ ٍت
ري ٍة ت َِل ُ
َكذلِ َك ا ْل َع َج ِائ ُز فيِ ِس َ
يق بِا ْلق ََد َ
ْ
ال ٍتَ ،ع ِفيف ٍ
ات َأنْ َي ُك َّن محُ ِ ب ٍ
ال َح ،لِكيَ ْ َي ْن َص ْح َن الحْ َ َد َث ِ
أوالده َّنُ ،م َت َع ِّق َ
الص َ
َات،
ات لِ ِر َجالهِ ِ َّن َويحُ ْ ِببنْ َ
ُ
َّ
َّ
ف َعلىَ َك ِل َم ِة ِ
ال ِز َم ٍ
اض َع ٍ
ات ُب ُيوتهَ ُ َّنَ ،صالحِ َ ٍ
اتَ ،خ ِ
ات لِ ِر َجالهِ ِ َّن ،لِكيَ ْ َ
ال يجُ ََّد َ
ُم َ
الله .تيطس 5 -3 :2

كانت جوان امرأة مهندمة عاشت طوال حياهتا يف مستوى دخل مرتفع .منذ اللحظات األوىل
التي دخلت فيها إىل مكتبي ،كان من الواضح أهنا شخصية واثقة وواضحة .بعد أن تبادلنا
التحية ،وحتدثنا يف بعض األمور العامة للتعارف ،سألت جوان عن عالقتها بزوجها املدعو آل.
كانت جوان امرأة بالغة الرصاحة ،لذا كان من السهل العثور عىل املشكلة واحلل للمتاعب
التي كانا يواجهاهنا.
أبدا بعالقة قريبة .كان آل يف اجلامعة حني تزوجا،
من وجهة نظر جوان ،مل حتظى هي وآل ً
بعيدا عنها لفرتة ،وبعد أن خترج يف كلية احلقوق ،بدأ يعمل كرشيك يف إحدى
وأبقاه هذا ً
ً
منخرطا يف حياة عامرة باحلركة الدائبة .وبينام كانت جوان
وفورا أصبح
رشكات املحاماة
ً
تعيش يف أمان مادي ،ولدهيا مجيع املتطلبات االجتامعية التي حتلم هبا أي امرأة ،كان هناك
يشء غري موجود :انتباه زوجها.

ومبجرد أن الحظت «متالزمة الزوج املشتت» عند آل ،سألت جوان عن الكيفية التي تعاملت
هبا مع هذا املوقف طوال فرتة زواجهام .وردت بأنه يف وقت مبكر من الزواج كانا يتشاجران
بعيدا عن البيت .عربت عن مشاعرها له
بشكل منتظم بخصوص طول الوقت الذي يقضيه ً
ولكن رغم أنه قدم هلا الكثري من الوعود بخصوص املستقبل إال أن احلارض مل يبدو مطلقًا أنه
سيتغري .لذا دربت نفسها عىل أن تظل مشغولة ليك ال تتأذى بشدة من جراء هذا املوقف.
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غمرت جوان نفسها يف رعاية أطفاهلا ،ومع أصدقائها ،وعائلتها ،وأنشطتها االجتامعية،
والعمل اخلريي ،والعمل يف الكنيسة .يف احلقيقة ،كانت شخصية معروفة يف املجتمع كله
بسبب إسهاماهتا املذهلة يف الكثري من املجاالت؛ ولكن املشكلة استمرت .فقد كانت كل
أنشطتها جمرد بديل حلب زوجها ،وهو بالطبع بديل مل ينجح.
أخطأ آل يف حق جوان بوضعه تعليمه وعمله قبلها يف حياته .ورسخت جوان تلك اخلطية بالعثور
أبدا ،ولكنها ترسخها فقط.
عىل أمور تشتتها هي بدورها .تذكر أن اخلطية ال حتل املشاكل ً

ورغم أنه كان هناك تفسري جيد لألسباب الكامنة وراء انشغال جوان بأشياء كثرية ،إال أن
قرارا خاط ًئا .وبدال من أن تقوم برد فعل عىل تشتت آل ،كان عىل جوان أن
فعلها هلذا كان ً
كزا عليه ،وتترصف وتصيل بطريقة تقية طالبة من الله أن ُيق َِّو ُمه.
حتفظ قلبها مر ً
بدال من فعل هذا ،أبعدت قلبها عن آل ،وشغلت نفسها بأشياء أخرى ،تاركة هذا الزواج
دون شخص حيارب من أجله .لذا مل يكن من املفاجيء معرفة أن آل كان قد دخل يف عالقة
غرامية استمرت لسنوات عديدة .مل يكن األمر خطأها ،ولكن املناخ املناسب للزنا تم خلقه
بعالقتهام التي يعاين فيها كالمها من التشتت.

متا ًما كام حيتاج الرجل ألن يوجه قلبه نحو زوجته وبيته ،البد أن تتعلم املرأة أن تفعل اليشء
ذاته .مبا أن الزوج له األولوية عىل أي يشء آخر يف حياة املرأة فيام عدا الله ،فعليها أن حتمي
بكل أمانة الوقت والطاقة الذان يستحقهام لبقية زواجهام.
للعثور عىل احلل اإلهلي للتشتت يف حياة الزوجات ،البد من معرفة جذور أسباب تلك
املشكلة .القامئة التالية تضم بعض األسباب وكيفية التعامل معها.
زوج مشتت:
ٌ .1

الزوج املشتت جيعل زوجته ضعيفة ومعرضة للجرح من الناحية العاطفية .وبدال من ملء
الفراغ الناجم عن تشتت زوجها باإلفراط يف القيام بأنشطة ومرشوعات كثرية خاصة هبا،
عىل الزوجة أن تستخدم وقتها وطاقتها يف السعي وراء زوجها وخللق مناخ يف بيتهام ميكنه أن
جيذب هذا الرجل .كام أن صالة الزوجة البارة من أجل زوجها املشتت قوية ومقتدرة.
زوجة الرجل املشتت جيب أن حتارب وتستمر يف املحاربة من أجل قلب زوجها .يف اللحظة التي
بعيدا عنه كرد فعل عىل تشتته ،تكون قد أحاطت زواجها مبناخ من اهلزمية.
تدير فيها قلبها ً
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 .2األمومة:

السبب األسايس وراء عدم امتالك الكثريات من النساء للوقت الذي حيتجنه ألزواجهن هو
أن الوقت يضيع مع األطفال .ملعرفتها مبقدار املتطلبات التي حيتاجها األطفال وكيف ميكن
للرجل أن يتشتت ،عىل املرأة أن تستخدم كل وسيلة ممكنة حلامية أفضل ما يف وقتها وطاقتها
وعاطفتها لزوجها .يف بعض األحيان قد يعين هذا أن عىل الزوج أن يساعد مع األطفال بشكل
أكرب .كام أنه قد يعين تدريب األطفال عىل أن حيرتموا احتياجك لتوجيه انتباهك وعاطفتك
املبارشين لزوجك يف وقت حمدد من اليوم أو يف املساء.
أيتها األمهات تذكرن ،أنه عىل الرغم من أن األطفال مميزين وحيتاجون للكثري من احلب
واالنتباه ،إال أن عالقتك بزوجك أكرث أمهية .لذا ال تسمحي لنفسك بأن تكوين أم عىل حساب
كونك زوجة .زوجك يف حاجة إليك ،وأطفالك يف حاجة لرؤية عالقة صحية بينك وبينه .حني
ينضج األطفال ويغادرون البيت ،ستظيل أنت وزوجك م ًعا ،لو بذلتام جمهو ًدا ألجل زواجكام.

 .3احلمل الزائد:

حني يكون عىل املرأة أن تعمل ،وتريب األطفال ،وهتتم بالبيت ،وحتب زوجها ،ميكنها أن
تشعر باحلمل الزائد عليها يف أحيان كثرية .ال نريد أن نكون حساسني بصورة زائدة إزاء
«احلمل الزائد» ،ألن بعض النساء ليس لدهين خيار ،أو ألهنن يقدمن تضحية من أجل
عائالهتن .ولكن لو كنت يف حاجة للمساعدة لقضاء املزيد من الوقت مع األطفال والزوج،
طلبا لتلك املعونة بطريقة نشطة وخالقة .لو كانت هناك طريقة حمددة ميكنك هبا
فاسعي ً
ختفيف احلمل بالتخلص من بعض املطالب الغري أساسية ،فافعيل هذا.

جدا هي أمثلة األشياء التي ميكنها أن تسبب مشكالت حقيقية يف الزواج ،ومنها قضاء
كثرية ً
جدا مع صديق أو مع فرد من العائلة
وقت طويل يف املكاملات التليفونية ،والعالقة القريبة ً
يكون بديال لرشيك حياتك بطريقة أو بأخرى ،مما يستهلك الوقت والطاقة يف يشء بعيد
جدا الذي يتم قضاؤه يف بيت الوالدين أو األصدقاء ،أو معهم يف بيتكم.
عنه ،والوقت الكبري ً

ليك يتمكن أي زوجني من االرتباط وااللتصاق م ًعا بطريقة سليمة ،مها يف حاجة لوقت
وجمهود مع بعضهام بشكل يومي .حتى لو كان هذا سيؤذي مشاعر شخص آخر ،ال تضحي
بزواجك من أجل أي شخص آخر .لو كنت تعانني من مشكالت يف زواجك ،مما جعلك
تسعني وراء عالقات أخرى ،فال تسمحي لتلك العالقات بأن تتداخل مع قدرتك عىل السعي
وراء زوجك واالجتهاد النشط لتسديد احتياجاته.
 .4الزوجة املنساقة بالعاطفة:

َاج لِب ْع ِل َهاَ ،أ َّما المْ ُ ْخ ِز َي ُة َف َك َن ْخ ٍر فيِ ِع َظ ِ
املرأة ا ْلف ِ
ام ِه.
َاض َل ُة ت ٌ َ
أمثال 4 :12
ِح ْك َم ُة املرأة ت َْبنيِ َب ْي َت َهاَ ،والحْ َ ماَ َق ُة تهَ ْ ِد ُم ُه بِ َي ِد َها.
أمثال 1 :14

كام حذر بولس تيموثاوس من أن أوقات صعبة ستأيت عىل العامل يف األيام األخرية ،أخربه
بدرجة الدناءة التي سيصبح عليها الرجال .واحدة من الصفات التي نسبها بولس لأليام األخرية
ات بِشَ َه َو ٍ
ال ٍت َخ َطا َياُ ،م ْن َسا َق ٍ
هي أن الرجال األرشار سيستغلون «ن َُسي ٍ
ات محُ ََّم َ
ات مخُ ْ َت ِلف ٍَة».
َّ
(رسالة تيموثاوس الثانية .)6 :3

ال تسمحي النشغالك وبضغط الوقت واملجهود الالزمني لبعض األمور ،بأن تسلبك عالقتك
التي خلقها الله لك مع زوجك .حني ينشغل الناس ،ينزعون عادة إلمهال أكرث األشياء أمهية
يف حياهتم .جيب أال تفعيل هذا .بكل قوتك ،ولبقية حياتك ،حاريب من أجل زواجك .جاهدي
زواج قوي ،حتى
من أجل محاية وخلق الوقت ،واالنتباه والطاقة التي حتتاجينها للحفاظ عىل
ٍ
لو كان هذا يعين التضحية ببعض األشياء .األمر يستحق العناء من أجله.

حني تكون املرأة «ضعيفة اإلرادة» ،فمعىن هذا أهنا ال تترصف بناء عىل قناعاهتا .ولكنها
منساقة مبشاعرها أو بالقوى املحيطة هبا والتي تقنعها بفعل ما تفعله .هذه املرأة فريسة سهلة
ألكاذيب الشيطان وخداعه والتي تُقدم هلا من خالل أي شخص يعمل معه .ببساطة هي يف
ٍ
ضعف ألهنا تعتمد أكرث عىل مشاعرها أكرث من اعتامدها عىل احلق يف اختاذ قراراهتا.
موضع

هتديدا
العالقات مع األصدقاء والوالدين وبعض أعضاء األرسة اآلخرين ميكن أن تشكل
ً
حقيقيا للزواج بالنسبة للكثري من النساء .رغم أننا مجي ًعا يف حاجة لتلك العالقات يف حياتنا،
ً
إال أنه جيب مراقبتها بحرص للتأكد من أهنا ال تنتهك عالقتنا برشيك حياتنا.

بينام كانت حواء تستمع لكلامت الشيطان التي كانت حتاول ختديرها رأت اجلامل اجلذاب

 .4العالقات املفرطة/ذات األولويات املغلوطة:
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هل تذكر أن الله أمر حواء يف جنة عدن بأال تأكل من شجرة معرفة اخلري والرش؟ ألهنا مل
تتمسك باحلق اإلهلي الذي حتدث به الله هلا ،متكن الشيطان من إقناعها بأن كلامت الله مل
تكن حقيقية وبأن كل يشء سيكون عىل ما يرام بالنسبة هلا لو أكلت من مثر الشجرة.
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للثمرة ،وأخربهتا مشاعرها بأن أكل هذه الثمرة ليس فيه مشكلة .باختيارها أن ترفض كلامت
الله األبدية بأن تضع إمياهنا املطلق يف مشاعرها ،ارتكبت خطأ بش ًعا.
ألن حواء ترصفت بناء عىل مشاعرها اإلنسانية املتذبذبة وليس بناء عىل ما قاله الله ،فتحت
الباب للتدمري يف حياهتا الشخصية ،ويف زواجها ،ويف حياة أوالدها ،وبشكل مطلق عىل كل
نسلها .يا له من مثن بالغ االرتفاع لفعل ما يشعر املرء بأنه يرغب يف فعله.
أغلب من ميوتون بسبب اإليدز اليوم يف أمريكا الشاملية ،أصيبوا باملرض نتيجة ألهنم فعلوا
تقريبا مجيع املوجودون خلف القضبان يف السجون يف
ما كانوا يشعرون بالرغبة يف فعله.
ً
أمريكا ،موجودون هناك ألهنم فعلوا ما متليه عليهم مشاعرهم .وبنفس املأسوية ميكن القول
أن الكثريات من النساء الاليت يعشن يف زجيات منهدمة اليوم ،يعشن يف حالة من البؤس ،ليس
ألنه ال توجد طريقة للخروج ،ولكن ألهنن يرفضن أن يفعلن شي ًئا يتناقض مع مشاعرهن.

رغم أن املشاعر أحيانا ما تكون جيدة ومعينة لنا ،إال أهنا ال ميكن االعتامد عليها مطلقًا
كمصدر للتوجيه املستمر .حني نسمح ملشاعرنا بأن متيل علينا الطريقة التي نترصف هبا،
نعيش وكأننا يف قطار املالهي الدوار الذي يصعد وهيبط بني حلظة وأخرى ،ألننا نتعلم أن
نعيش يف حالة مستمرة من التشتت وعدم األمان.

حل هذه املعضلة هو أن نتعلم فعل الصواب بغض النظر عام تقوله مشاعرنا .املشاعر ميكنها
أن تكون مطبخً ا رائ ًعا للسفينة ولكنها حمرك بشع .اجعل من كلمة الله املحرك الذي يدفع كل
أفعالك اآلن ،وستجد أن املشاعر املالمئة ستأيت الحقًا.
نتيجة لتقديم املشورة للكثري من الزوجات املتأملات املتحريات لسنني طويلة ،اكتشفت
(أنا جيمي) أن االنسياق العاطفي أحد أكرب اإلشكاليات يف الزواج .بالنسبة للكثريات من
النساء ،متيل عليهن مشاعرهن وخماوفهن كل يشء يفعلنه يف حياهتن وزواجهن .ورغم أهنن
يقرأن ويسمعن ما يقول الكتاب املقدس أن عليهن فعله ،إال أهنن ال يطعن كلمة الله ألن
إحساسهن يقودهن بشكل خمتلف.

ليك تتعلم النساء أن يتحررن من قيد اإلرادة الضعيفة واالنسياق وراء املشاعر ،عليهن أن
جيدا أسباب تلك املشكلة .وبعد هذا عليهن أن يستخدمن الطرق املالمئة للتحرر .أدناه
يعني ً
هناك قامئة باألسباب الرئيسة وطرق التحرر منها.
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 .1عدم اإلميان:

الله ُي ِ
ألن َُّه يجَ ِ ُب َأنَّ ا َّل ِذي َي ْأتيِ إِلىَ ِ
«و ِ
اؤ ُهَ ،
ون إِ َمي ٍ
لك ْن بِ ُد ِ
ان َ
ال يمُ ْ ِك ُن إِ ْر َض ُ
ودَ ،و َأن َُّه
ؤْم ُن بِ َأن َُّه َم ْو ُج ٌ
َ
ين َي ْط ُل ُبون َُه( ».عربانيني )6 :11
يجُ َا ِزي ا َّل ِذ َ

املرأة بدون اإلميان تكون غري راغبة يف الثقة يف الله وكلمته .وبدال أن أن تثق يف أن الله سيكون
أمي ًنا ويفعل ما يقوله ،تضع أميانًا أكرب يف مشاعرها .وبدال من الثبات عىل كلامته األبدية ،ختتار
أن تترصف بناء عىل مشاعرها املتغرية .عدم اإلميان ليس مشكلة ،ولكنه خطية.
احلل هو التوبة واحلياة يف طاعة لكلمة الله .اليشء املهم هو ما يفعله اإلنسان ،فبغض النظر
عن مشاعرك ،اطلبي الله وأطيعيه .انكري عىل مشاعرك حقها يف أن تتحكم فيك وابدأي يف
مترين إرادتك .بينام تفعلني هذا ،سرتين تغريات عظيمة يف كل جانب من جوانب حياتك.

 .2غياب اإلنضباط:

بعض الناس كان لدهيم والدين متساهالن ال جيعلوهنم يفعلون أي يشء وال يقوموهم بالصورة
شقيا يف أغلب األحيان ،تعلم أن يفعل ما يشعر
الالئقة .الطفل الغري منضبط والذي يكون ً
بأنه يريد أن يفعله بغض النظر عن ما هو األمر الصحيح أو ما ميليه العقل .املرأة التي تربت
دون انضباط شخيص حتتاج ألن تفهم تلك املشكلة ،أنه عىل الرغم من أن والدهيا رمبا مل
يعاقباها عىل عصياهنا أو مل يعلامها حتمل املسئولية عن أفعاهلا ،إال أن الله سيفعل هذا معها.

أبدا ،ولكن حني أصبحت بالغًا ،صفعتين
كام سمعنا من أحد الرجال« :مل يوبخين والداي ً
احلياة صفعة كبرية!»
تعلمي اآلن أن تضبطي نفسك ،وأن تضعي بعض احلدود حلياتك .أعظم حدود هي كلمة الله.
بينام تسعني لفعل ما يقوله الله ،سيغفر لك إخفاقاتك بينام تتعلمني االنتصار .ال تستسلمي!
الله حيبك! ويسمنحك القوة للنجاح بينام تطلبيه وتصيل طالبة نعمته.

 .3اخلداع/املعلومات اخلاطئة:

قال يسوع أن الشيطان كذاب وأبو كل كذاب يف (يوحنا  .)44 :8الشيطان متخصص يف
ملء أذهاننا بأكرب قدر ممكن من املعلومات اخلاطئة ليك يزرع فينا االستياء ،واخلوف،
واالمتعاض ،والتمرد ،والكثري من املشاعر السلبية األخرى .أما كلمة الله فتفعل العكس،
فحني نقرأ كلمة الله ،متأل أذهاننا باحلق الفعال .احلق اإلهلي ميلء بكلامت احلكمة التي
ميكنها أن حتل مشكالتنا وجتعل حياتنا سعيدة ومثمرة.
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اهلدامات
أربعة أنواع من الزوجات َّ

بغض النظر عمن هو الذي ينصحك بأمور تتعارض مع كلمة الله ،ال تصدقه .كام تقول
كلامت رسالة كورنثوس الثانية  ،10البد أن نستأرس كل فكر إىل طاعة املسيح ونتحقق من
أنه متفق مع كلمته .تذكر أن أي فكر ال تستأرسه وال حترضه لرتى إن كان متفقًا مع كلمة
الله ،سينتهي به احلال بأن يأرسك .إن زواجك أمثن من أن تسمح له بأن يتعرض للتدمري من
خالل أكاذيب إبليس املغطاة بالسكر .استخدمي الكتاب املقدس لتكتشفي ما هي األشياء
احلقيقية بالفعل ،وستجدين أن مكافأتك هي املزيد من اإلستقرار والنجاح.

نرجو أن يكون هذا الفصل الذي خصصناه للحديث عن أربعة أنواع من الزوجات اهلدامات
قد أفادك بطريقة أو بأخرى .كام قلنا يف بداية هذا الفصل ،هدفنا هو أن نتحدث بكلامت
الشفاء والتوجيه .نرجو أن تكوين قد شعرت هبذا من خالل ما قرأت.
أيضا أن الله معك اآلن ،وهو متاح للعمل بقوة يف حياتك لو كنت مستعدة لفتح الباب
تذكري ً
له .ال هيم مدى سوء املشكالت التي مترين هبا ،أو طول املدة التي ظللت تعانني فيها ،األمر
الوحيد الذي هيم هو قوة الله العظيمة وحبه لنا .الله وحده هو القادر عىل أن يأخذ رجال
هدا ًما أو امرأة هدامة ليغريه أو يغريها إلناء للحب والكرامة.

اسمحي لله بأن يلمس كل جوانب حياتك اليوم ،وبينام تفعلني هذا سيبدأ يف شفائك
واسرتداد حياتك بطرق جديدة وقوية .والنتيجة ستكون أنك ستصبحني أكرث صحة وسعادة
ومنوا.
وأن زواجك سيصبح أكرث قوة ً

Notes
1. Pulpit Helps (Chattanooga, TN: AMG International), March 1990, p. 18. Used by
permission.
2. James Strong, Hebrew-Chaldee Dictionary, Strong’s Exhaustive Concordance of the
Bible (Iowa Falls,
IA: Riverside Book and Bible House), Hebrew # 8669.
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الدا ِر نَا َل ْت نِ ْع َم ًة فيِ َعي َني ِهَ ،ف َم َّد المْ َ ِل ُك َ
يب
ري المْ َ ِل َك َة َو ِاقف ًَة فيِ َّ
أل ْس ِت َ
َف َلماَّ َر َأى المْ َ ِل ُك َأ ْس ِت َ
ري َق ِض َ
ْ ْ
ري َولمَ َ َس ْت َر ْأ َس ا ْلق ِ
َض ِ
الذ َه ِ
يبَ .فق َ
َّ
ري
ب ا َّل ِذي بِ َي ِد ِهَ ،ف َدن ْ
َال لهَ َ ا المْ َ ِل ُكَ « :ما َل ِك َيا َأ ْس ِت ُ
َت َأ ْس ِت ُ
المْ َ ِل َك ُة؟ َو َما ِهي ِط ْل َب ُت ِك؟ إِلىَ نِ ْص ِ
ف المْ َ ْم َل َك ِة ت ُْع َطى َل ِك».
َ
أستري 3 -2 :5

كانت أستري امرأة ذات مجال وقوة ملحوظني .ألهنا كانت يتيمة تربت عىل يد ابن عمها
مردخاي (انظر أستري  ،)7 :2فقد كانت أستري شابة ليس هناك من يشبهها بني رفيقاهتا .ورغم
ازدهارا عظيماً .
أهنا كانت هيودية تعيش يف أرض وثنية ،إال أن الله باركها وجعلها تزدهر
ً
بل أن احلقيقة هي أن يد الله كانت عىل أستري بطريقة خاصة ،فقد كان يعرف أن فرصة
يف مملكة فارس قد باتت قريبة ،وسيمكن من خالل تلك الفرصة المرأة ذات شخصية
مميزة وتقية أن تُستخدم لتغيري مسار التاريخ .بسبب روح أستري التقية اخلاضعة ،وقع عليها
االختيار هلذا الغرض.

لو كنت قد قرأت القصة الواردة يف سفر أستري ،فال شك أنك تعلم أن امللكة السابقة التي
رفضت أن تظهر يف االحتفال الرسمي قد قتلت أو تم نفيها (هذا ما تقوله القصص اليهودية
القدمية) .وكان مشريو امللك قلقون من أن مجيع نساء اململكة لن ُيطعن أزواجهن لو ترك
امللك ،امللكة وشتي تنجو بفعلتها املتمردة (انظر أستري ( .)20 -16 :1بعض القصص القدمية
التي كتبت يف هذا الزمن من كتب التقليد الفارسية ،تقول أن امللك كان يريد من وشتي أن
جدا ألهنا
تستعرض جسدها وهي عارية أمام ضيوفه .لو صح هذا ،فقد كانت إ ًذا شجاعة ً
خاطرت بحياهتا من أجل قناعاهتا .بغض النظر عن دافعها ،فقد رأى امللك ومشريوه ما فعلته
عىل أنه مترد ،وفقدت مركزها املليك).
ورسعان ما بدأ البحث بني مجيع الشابات اجلميالت من العذارى يف اململكة عن شابة ختلف وشتي
امللكة .كانت أستري واحدة من الاليت وقع عليهن االختيار ليتم إعدادهن كعرائس ملدة عام عىل
يد اخليص املسئول عن حريم امللك .بعد هذا سيختار امللك ملكة من بني تلك املجموعة.
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ربحت أستري قلب اخليص؛ ولكن مل حيسن هذا من فرصها عىل اإلطالق مع امللك .كان امللك
مهتماً بالتحديد بأن خيتار زوجة لنفسه بعد احلرج الذي تعرض له بسبب وشتي .لذا بعد أن
انتهى زمن اإلعداد ،كانت عذراء معينة من بني املجموعة تحُضرَ ُ للملك كل ليلة ،ويف الصباح
التايل كانت تلك الفتاة تنضم إىل رساري امللك.

بكلامت رصحية كان جزء من جتربة امللكة هو أن يرى امللك مدى كفاءة كل فتاة يف
الفراش .بحلول الوقت الذي أىت فيه دور أستري ،مل يتم استدعاء أي فتاة مرتني إىل رسير
امللك .أنا واثق أن أستري طوال هذا العام كانت تصيل ألن حتظى عىل األقل بفرصة واحدة
َرسه.
يعطيها الله فيها نعمة يف عيين امللك وحكمة لتعرف كيف ت َّ
ال شك أن الله مل يتغاىض ومل يرتب ألستري أن متر باجلنس قبل الزواج .ويف احلقيقة مل تكن
إرادته لكل هؤالء امللوك أن تكون هلن كل تلك الزوجات والرساري ،كام رأينا من قبل يف قصة
سليامن .فإرادة الله الواضحة جلميع البرش هي زوج واحد زوجة واحدة (انظر تكوين .)24 :2

ولكن يف هذا العامل الساقط ،حتدث أشيا ًءا سيئة ألشخاص خريين يف بعض األحيان .جيب أن
يكون لدينا إميان أنه كلام أمكن سيحول الله األشياء مجي ًعا خلرينا ،لو كنا أمنا ًءا ومطيعون.
وهذا هو ما فعله الله يف حالة أستري .فقد حول ذبيحة جسدها لنرص له ،وأصبحت هي
ا ُملخَ ِّل َصة لكل شعبها .أظهر اجتاهها وموقفها من أصحاب السلطة عليها يف املكان اخلاص
بحريم امللك ،أظهرا حتليها بروح عذبة وخاضعة.

كان من املسموح للعذارى بأن يأخذن معهن أي يشء ميكنه أن يزيد من مجاهلن أو ميكن أن
يرس امللك .أثق أن بعضهن أخذن آالت موسيقية ،وأن بعضهن أخذن بعض املالبس املثرية،
ورمبا تكون بعضهن حتى قد أخذن حيوانات أليفة معهن .إال أن أستري مل تأخذ إال ما أخربها
به اخليص ،وال خيربنا الكتاب بالتفصيل عن هذا األمر ،ولكن رمبا كانت بعض املجوهرات
الثمينة .بسبب مركزه ،كان اخليص يعلم ما حيبه امللك وما ال حيبه فيام يتعلق بالنساء أكرث من
أي شخص آخر .وألن أستري وجدت نعمة يف عينيه ،فأنا واثق أنه قدم هلا النصح هلذا السبب.
بغض النظر عام نصحها به ،يظهر من األحداث أن أستري كانت تتحىل بروح هادئة ووديعة
مما قرهبا بالفعل من اخليص ،وتسبب يف جعله يقف إىل جانبها داعماً إياها.

يف تلك الليلة وجدت أستري نعمة يف عيين امللك أحشويرش واختريت ملنصب امللكة اجلديدة.
أيضا تعلم النساء
ال تظهر قصتها فقط الفرق بني الروح اخلاضعة والروح املتمردة ،ولكنها ً
كيف يدخلن وينجحن يف تغيري عامل أحد الرجال.
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هل رأينت هذا أيتها النساء؟ أننت تعشن يف عامل الرجل ،ورغم أن املجتمع املعارص أصبح
«متحررا» إال أن الرجال اليزالوا هم املتحكمني األساسيني يف األمور ،وهذا لن يتغري مطلقًا
ً
بشكل جذري .لذا فعىل النساء أن يتعلمن كيف ميكنهن أن يعشن وينترصن يف عامل الرجل.
هلذا تعترب قصة أستري أساسية والبد من أن تفهمها النساء.

أع ِّلم (أنا جيمي) الرجال أن يسوع هو املثال األعظم كرجل وكـ «عريس» للكنيسة،
متا ًما كام َ
فالنساء يف حاجة ألن يعرفن أن أستري هي أفضل مثال يف الكتاب املقدس المرأة قدرت عىل أن تكون
قوية وخاضعة يف الوقت ذاته .لقد سددت احتياجات زوجها ،وعاشت كل ما خلقها الله لتعيشه.
أيتها الزوجات ،ليك تكن ناجحات يف عالقتكن بأزواجكن عليكن أن تدركن أنه بغض
أبدا .سيؤدي
النظر عن مدى شعبية عدم احرتام الرجال اليوم بني النساء -إال أنه أمر ال ينجح ً
للمزيد من الرضر لعالقتك بزوجك أكرث من أي يشء آخر .الرجال مجي ًعا متشاهبون يف
جانب واحد :مجيعهم حيتاجون لالحرتام( .مل نقل أهنم يرغبون يف االحرتام ،ولكننا نقول
أهنم حيتاجون إليه ).ففي احلقيقة االحرتام هو االحتياج الرئييس للرجل.

متا ًما مثلام حببت أستري نفسها إىل زوجها الوثين القايس من خالل سلوكها التقي ،ميكنك أن
تفعيل نفس اليشء .مل تنجح أستري ألهنا كان شخصية خاصة ،ولكنها نجحت ألهنا كانت
مطيعة .ال نعرف حالة العالقة بينك وبني زوجك اليوم ،وبالطبع ال نعرف حتى طبيعية
زوجك .ولكننا نعرف هذا .كل رجل يف جوهره يتشابه مع الرجال اآلخرون فيام يتعلق
باحتياجاهتم األساسية ،ويف أن كلمة الله قوية بدرجة كافية لتغيري أي رجل منهم.
االحتياجات األساسية األربعة للرجل هي االحرتام ،واجلنس ،والرشكة احلميمة ،والدعم
األرسي .باستخدام خلفية قصة أستري التي حتدثنا عنها ،سنتحدث يف هذا الفصل عن هذه
االحتياجات األساسية األربعة ونرشح كيف ميكن للزوجة أن تسددها.

االحرتام

«اخ َض ْع َن
االحرتام هو االحتياج األسايس للرجل ،وهلذا كتب بولس للنساء يف أفسس ْ
ِ
ِ ِ
لر ِّب» (أفسس  .)22 :5املقياس املحدد لسلوك الزوجة يف الزواج هو أن
ل ِر َجال ُك َّن َكماَ ل َّ
تعامل زوجها بالطريقة التي تعامل هبا يسوع .كيف تتحدثني مع يسوع؟ كيف ختدمني
يسوع؟ كيف ختتلفني مع يسوع؟ هذه هي نوعية األسئلة التي حتتاج كل زوجة ألن تسأهلا
لنفسها باستمرار فيام يتعلق بسلوكها نحو زوجها.
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رغم أن العديد من النساء قد ال يعرتفن هبذا ،إال أهنن يشعرن بالرغبة يف قول يشء مثل هذا:
«حس ًنا ،إن زوجي ال يترصف مثل يسوع ،لذا فهو ال يستحق أن أعامله مثل يسوع!» عىل
الرغم من أنه ال يوجد رجل ميكنه أن يصل ملستوى يسوع (وبعض الرجال يكونون حتى يف
مستوى أقل من الرجال اآلخرين) ،إال أن املرأة عليها أن تفهم أن الكتاب املقدس ال يصادق
عىل هذا االعرتاض .بكلامت أخرى ميكنين أن أقول أن أفسس  22 :5ال تقول «أيتها النساء
اخضعن لرجالكن فقط لو ترصفوا بطريقة الئقة ومل يثريوا أعصابكن».

آية أخرى ال متنح أي مؤهالت ميكنك الشعور هبا هي أفسس  ،2 :6والتي يطلب فيها من
األوالد أن يكرموا أمهاهتم وآبائهم ،وتتكرر فيها كلامت إحدى الوصايا العرش (انظر تثنية :5
 .)16ما رأيك لو تعامل معك ابنك بطريقة ختلو من االحرتام ،وحني حاولت تقوميه قال لك:
جيدا)»؟ مل يوصينا الكتاب
«ليس عيل أن أطيعك أو أكرمك ألنك لست أ ًما جيدة (أو أ ًبا ً
املقدس بأن نحرتم والدينا فقط لو كانا حمرتمان ،ولكنه يوصينا باكرامهام بغض النظر عن
مقياسا معي ًنا عىل سلوك
طبيعتهام أو ترصفاهتام .ال شك أنك كوالد مرسور ألن الله مل يضع
ً
الوالدين قبل أن يتم إكرامهام .لو فعل هذا ،لوقع كل أولياء األمور يف مشكالت مجة يف
الكثري من املرات ،ألنه ليس هناك أي واحد منا مل مير بأوقات انخفض فيها مستوى سلوكه
عن املقياس الذي يستحق معه اإلكرام أو االحرتام.
نفس األمر ينطبق عىل األزواج .كان بولس يعرف أنه لن يكون هناك زوج كامل ،لذا فقد
وصية غري مرشوطة للنساء بأن حيرتمنهم ،وهو األمر املتوافق مع كلامت الله النبوية حلواء
يف جنة عدن.
نفسيا
قد تقول إحداهن« :ولكن زوجي ييسء معاملتي ».أو «لدي صديقة ييسء زوجها إليها ً
وبدنيا .هل عليها أن حترتمه؟»
ً

أوال وقبل كل يشء ،ال جيب أن ختضع املرأة نفسها أو أوالدها لرجل ٍ
مؤذ .قد يكون هذا
ريا أحيانا ،ألن بعض النساء يسمني أي يشء يكبح رغباهتن أو إرادهتن بالـ
الترصيح خط ً
حقيقيا والتي ال جيب التساهل
«إساءة» .ولكن أمناط السلوك التي تعترب إساءة أو إيذا ًءا
ً
معها هي:
 .1أي نوع من اإلساءة العاطفية أو اجلنسية أو البدنية التي مل يعطي الله نعمة للزوجة
الحتامهلا .بكلامت أخرى ،يشء ببساطة ال ميكنها حتمله بدون أن تعاين من رضر شخيص
عميق.
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 .2أي يشء يتسبب يف رضر حقيقي هلا /أو ألطفاهلا ،ال سيام حني ال تكون هناك رغبة من
قبل الزوج يف حتمل مسئولية أفعاله واختاذ خطوات جادة للتغيري.

واحدة من أعظم اخلطايا التي ميكن للرجل أن يرتكبها ضد الله هي أن ييسء المرأة أو لطفل.
الرجل ا ُمليسء حيتاج ملواجهته ولتحديه بشأن سلوكه .يف احلقيقة يف الكثري من احلاالت ،هو
يف حاجة ألن حياكم أمام القانون .لسوء احلظ ،هناك أمناط معينة من النساء «ا ُمل َم ِّكنات» من
الاليت يتكيفن مع رجال من هذا النوع ملدة طويلة للغاية وال يتخذن أي خطوات إلهناء هذه
اإلساءات.
لو كنت تتعرضني لإلساءة ،فهناك طريقة للتعامل معها بأسلوب معقول وتقي .أوال جيب أن
ختربي زوجك بأنك لن تتعاييش مع سلوكه اهلدام هذا .أكدي حمبتك له والتزامك به ،ولكن
بعيدا عنه من أجل سالمتك
أخربيه بجديتك فيام تقولني .لو مل يتغري فاخربيه بأنك ستنتقلني ً
الشخصية .يف حالة الرجال العنفاء للغاية ،رمبا يكون عليك أن توصيل هذا إليه عرب رسالة أو
بالتليفون بعد أن تكوين قد انتقلت بالفعل.

ثانيا ،عليك العثور عىل بيت حمايد آمن للعيش فيه ،سواء كان هذا البيت ملجأ للنساء
ً
املنتهكات ،أو بيت صديقة أو بيت أحد األقارب ،فقط حاويل العثور عىل مكان ميكنه
محايتك أنت وأطفالك من إساءات الزوج.

ثالثًا ،عليك الذهاب لراعي كنيستك أو ملشري مسيحي ملساعدتك .أخربيه أو أخربهيا بشأن
زوجك وبشأن اإلساءات التي تتعرضني هلا .دعي هذا الشخص خيدم حياتك ،ويرشدك فيام
خملصا يف رغبته يف التعامل مع مشكلته،
زوجا
شخصا ً
ً
عليك فعله يف هذا املوقف .ولو كان ً
فهذا هو املكان الذي ميكنه تلقي العون منه .أنت يف حاجة لطرف ثالث تقي ملساعدتكام
قادرا عىل حماسبة زوجك .لو مل يطلب زوجك
عىل العمل عىل حل هذا املوقف وليكون ً
مساعدة من الراعي أو من مشري متخصص فتلك عالمة سيئة عىل مستقبل هذا الزواج.

نوعا من التغيري.
ريا َصلِّ لتدخل الله وملعجزة قوية تلمس موقفك .ال تستسلمي حتي ترين ً
أخ ً
الحظي أننا مل نخربك عىل اإلطالق وال مرة بأن ال حترتمي زوجك أو بأن تسعي للطالق ،ألنه
ميكنك أن تقومي برد فعل نحو إساءاته دون القيام مبعاملته بعدم احرتام .بينام تفعلني هذا،
سيكرمك الله بينام يدافع عنك ويعمل يف قلب زوجك ا ُمليسء.
عند تلك النقطة قد تقول إحدى القارئات ،وهلا حق يف ذلك «أنا أوافق عىل أغلب هذا
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أبدا؟ هل عيل أن أعيش يف انفصال عنه وأبقى مبفردي
الكالم ،ولكن ماذا لو مل يتغري زوجي ً
لبقية حيايت؟»

لن أنىس قط (أنا جيمي) الوقت الذي طلبت فيه من زوجني حمرتمني متقدمني يف السن أن يشاركا
صباحا .طلبت هذا منهام ألهنام كانا ال يزاال جمنونان
بشهادهتام عن الزواج يف اجتامع األحد
ً
بحب بعضهام بعد أكرث من  30عا ًما من الزواج .كان يعاملها كملكة ،وكانت هي تعامله
كملك .كنت يف هلفة شديدة لسامع شهادهتام ألنين كنت أريد أن يستفيد اجلميع منها.

أوال ،ال تفعيل أي يشء عىل األقل ملدة سنتني .أعط الله مثل تلك املدة الطويلة ليعمل .قد
صعبا ،ولكنك يف حاجة ملثل هذا الوقت للشفاء وللصالة عىل أية حال .ال تصغي
يكون هذا ً
لألشخاص الذين يقولون لك «طلقي هذا املغفل ،».فقد تكون نيتهم طيبة ،ولكنهم ال يعربون
عنك ،وال عن زوجك ،وال عن الله بشكل جيد.

قالت« :يف بداية زواجنا ،مل يكن زوجي يعرف كيف يتعامل مع املال ،وباإلضافة إىل هذا
كنا مفلسني ،ومل يكن يقيض أي وقت معي يف البيت .كان يعمل طوال الوقت .مل يكن
روحيا».
حساسا الحتياجايت ومل ُي َصلِّ مطلقًا ومل يقم بأي جمهود يف قيادتنا
ً
ً

يف كورنثوس األوىل  7يعطي بولس بعض النصائح اإلرشادية املهذبة لألزواج والزوجات
خيارا لو مل يتغري زوجك
الذين تعرضوا للرفض أو اإلساءة .عند وقت ما ،قد يكون الطالق
ً
ا ُمليسء عىل اإلطالق ،ولكن هذا ال جيب أن حيدث إال بعد أن تتبعي تلك اخلطوات أو خطوات
تشبهها يف اجلوهر.

وصلِّ له بأفضل طريقة ،ممُ َ ِّك َ
نة حمبتك له ورغبتك
ثانيا ،استمري يف الصالة من أجل زوجكَ .
ً
خملصا
يف حل األمور العالقة بينكام ،ولكن برشط أن يطلب املساعدة .ال تساومي .لو كان ً
فسيفعل ما يتطلبه األمر حلل املشكلة.
ريا ،لو ظل زوجك دون تغيري ملدة سنتني ،فال تطلبي الطالق حتى تكوين قد صليت وشعريت
أخ ً
بسالم وتأييد من الله يف قلبك .نعلم عن موقف منح الله فيه نعمة لسيدة ألن تنتظر لعدة
كليا ،وتم اسرتداد زواجهام .أ ًيا
سنوات عىل زوجها ا ُمليسء .يف هناية األمر قبل اخلالص ،وتغري ً
كانت ظروفك ،الله دو ًما سيعطيك اإلجابة الصحيحة ،والنعمة والقوة للعيش معها.

لتتميم وصية إكرام واحرتام زوجك ،فكري يف تلك االقرتاحات التي تساعد عىل احرتامه
بطريقة قوية وعملية:
 .1اسمحي له بالفشل:

بدأت املرأة بأن قالت شي ًئا كاد أن يطيح يب من عىل مقعدي .بينام كان زوجها املضحي،
زوجا سي ًئا.
املحب ،املوقر واقف إىل جوارها حتدثت عن كيف أنه يف بداية زواجهام ،كان ً

مل تكن تلك تعليقاهتا السلبية الوحيدة عن زوجها ،ولكن بينام كنت تتحدث ،كان هو
واقف وهو يبتسم بفخر بجانبها .مل أمتكن من تصديق ما أراه!
ثم بينام كانت تلك املرأة التقية ختتم مالحظاهتا ،قالت شي ًئا حتتاج كل امرأة ألن تسمعه.

«حني بدأنا أنا وزوجي نعاين من كل أنواع املشاكل يف وقت مبكر من زواجنا ،عرفت أنين
أمام اختيارين ،ميكنين أن أتذمر عليه وأحاول أن أغريه ،أو أن أتركه .إال أين كنت أعلم يف
خيارا خاط ًئا.
قلبي أن كالمها كان
ً

ريا أن أسمح له بأن يفشل وأترك الله يصححه بينام أحرتمه وأحبه .بعد فرتة
«لذا قررت أخ ً
ناظري .اليوم
من الصالة من أجله والسامح له بأن يفشل ،رأيت الله يبدأ يف تغيري زوجي أمام
َّ
لدي زوج تقي حيبين ويسدد كل احتياجايت .أيتها النساء ،مل أجد هذا الرجل بنفس الصورة
التي هو عليها اليوم أمامكن ،وأنا مل أجعله هكذا بالتذمر أو باملطالب .لقد تركته يفشل،
بينام ظللت أصيل من أجله وأعامله باحرتام».

تقريبا
أبدا ،ولكن ليس هناك رجل مثل هذا.
أي امرأة ستكون مستعدة الحرتام رجل ال يفشل ً
ً
كل امرأة راغبة يف احرتام رجلها حني ينجح أو حني يكون عىل ما يرام .ما مييز بني الزوجة
الناضجة والزوجات األخريات هو رد فعلها نحو فشل زوجها .هذا هو االمتحان احلقيقي
لالحرتام .كل زوج ميكن أن يفشل أو أن يفعل بعض األخطاء عدة مرات عرب حياته ،لذا لو
كرم وجريح.
مل حترتمه الزوجة يف تلك املرات ،فيجب أن تتأكد أن زوجها رجل غري ُم َّ

نادرا ما يتمكن اإلنسان -إن نجح -يف إحداث تقدم بعدم احرتامه
يا هلا من شهادة قوية! ً
لآلخرين أو مبحاولة إجبارهم عىل التغيري .سأصيل فقط من أجلهم وأعاملهم معاملة أفضل
مما يستحقونه.

ال شك أنه ميكنك التعبري عن عدم اتفاقك مع زوجك يف أي وقت وبشأن أي يشء .ليس عليك
أن تكوين جمرد إنسان آيل أو ممسحة لألرجل .ولكن حني ختربيه مبشاعرك ،افعيل هذا بطريقة
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فيها احرتام له ،ثم اتريك األمر له ،وواصيل الصالة احلارة من أجله .اخليار الوحيد اآلخر
املتاح هو حماولة إجباره عىل التغيري من خالل التذمر أو التالعب واملناورة .نأمل أن تكوين قد
أدركت أنه قد ميكنك أن تربحي بعض املعارك هبذا األسلوب ،ولكنك دا ًمئا ستخرسين احلرب
يف هناية األمر باستخدام تلك األساليب.

اسمحي لزوجك بأن يفشل .ونعدك ،بأنك لو احرتمتيه حتى حني يعرف أنه ال يستحق االحرتام،
فالله سيستخدم هذا بطريقة قوية ليعمق من حمبة زوجك ِ
وأيضا ليتعامل مع قلبه.
لك ً
 .2احرتميه باعتبار ما سيكون عليه وليس بناء عىل أين هو اآلن:

يصف أمثال  31املرأة الفاضلة ،وهي امرأة منوذجية ،ومثال جيد للسلوك الذي جيب أن ُيتبع
من الزوجة التقية واألم الصاحلة .زوجها حمرتم يف أبواب املدينة بسببها .وباإلضافة إىل كل
جزئيا عن وجود زوجها موضع احرتام
إنجازاهتا األخرى ،ينسب إليها أهنا املسئولة حتى ولو
ً
من الناس.

ختييل زجاجة كبرية فارغة وهبا قطعة من الفخار املكسور يف القاع .هذه صورة للزوج
اليسء .مثل قطعة الفخار املوجودة يف القاع ،الزوج مسرتخي يف نقطة أدىن بكثري من النقطة
التي جيب أن يكون فيها .ولكن ماذا لو مألت الزجاجة باملاء؟ سيجعل هذا الفخار يرتفع
ألعىل ،وستظل ترتفع أعىل من مستوى املاء .بنفس تلك الطريقة ميكن لزوجك أن يرتفع
لنفس مستوى تقديرك واحرتامك له.

هلذا كتب بولس يف أفسس  22 :5تلك الكلامت« :كام للرب» .رمبا ال تكون ترصفات زوجك
كترصفات يسوع ،ولكن إن أعطيتيه نوع االحرتام الذي تعطينه ليسوع ،فسريتقي هلذا
املستوى .األمر يشبه سكب املاء يف زجاجة االحرتام اخلالية .إهنا أكرث طريقة مؤكدة لضامن
ارتفاع قطعة الفخار ألعىل .وألنك أنت املسئولة عن ملئه ،فزوجك سينجذب إليك ،بينام
تسددين أعمق احتياجاته -أن يشعر باالحرتام.
أفضل طريقة ميكنك هبا أن تكسبي اهتامم زوجك هي باحرتامه .أفضل طريقة ميكنك هبا أن
حتظي برغبة زوجك فيك ،وبحبه لقضاء املزيد من الوقت معك هي باحرتامه .ألن هذا هو
أعمق احتياجاته ،فهو أفضل رأس مال لديك .توفري االحرتام لزوجك ،بالنسبة له يتسم بنفس
حساسية وأمهية قيامه هو بإشعارك بأنك مميزة وآمنة وبأنه حيبك ،بالنسبة لك.
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 .3اسرتي نقائصه واعكيس نقاط قوته:

عىل الرغم من أنه ميكنك التحدث عىل انفراد مع زوجك بشأن خماوفك وجرحك واحتياجاتك
بطريقة فيها احرتام له ،إال أن عليك أن تسرتي نقائصه يف كل األماكن األخرى :أمام األوالد،
وأمام والديك ،وأمام األصدقاء ،وأمام أصدقائه وأقرانه ،واجلميع .ال تكشفي ضعفاته ،بل
كليا ويف أنك ستحرتمينه وستسرتي عيوبه.
دعيه يعرف أن بإمكانه الثقة فيك ً

لو كان هناك موقف به إساءة أو أي أمور مقلقة أخرى وشعرت أنك حمتاجة ألن تناقشيها
مع شخص ما ،فاذهبي للراعي أو ملشري مسيحي ميكنك الثقة فيه .لكن ال تذهبي لصديق أو
لوالد لتكشفي أمامه مشكالتك مع زوجك .ما مل يكن أصدقائك أو أعضاء عائلتك بالغي
النضج والتكتم ،ألن فعل هذا سيسبب الكثري من املشاكل.

اجلنس

كام تعرف غالبية النساء ،اجلنس قوة كبرية يف حياة الرجل! كزوجة ،أنت املصدر الرشعي
الوحيد إلشباع احتياجات زوجك .هذا جيعلك يف مركز بالغ األمهية .غالبية النساء يدركن
الدافع اجلنيس القوي لدى الرجل ،ولكن الكثريات منهن ال حيرتمن هذا .الكثريات من النساء
ال يريدن تسديد احتياجات أزواجهن اجلنسية بنفس القدر الذي يريده الرجال.
لذا يرفضن فعل هذا ،أو يقلن أن أزواجهن «منحرفني» ألهنم يرغبون يف اجلنس بكرثة.
الزوجة يف حاجة ألن تفهم شيئني بشأن هذا االجتاه القلبي اهلدام والسلوك الناتج عنه:
 .1حني ترفض زوجة تسديد احتياج زوجها اجلنيس ،فهي يف الواقع ترفض الرجل نفسه ،ألن
احتياجه للجنس جزء أسايس من تكوينه .لذا ،فال ميكنك أن ترفيض اجلزء اجلنيس من
زوجك وال يتسبب هذا الرفض يف التأثري عىل باقي كيانه.

ً
معرضا ألن
 .2حني ترفيض تسديد احتياجات زوجك اجلنسية بطريقة الئقة ،جيعله هذا
جيرب باجلنس خارج الزواج.

عىل الرغم من أن العالقات الغرامية خطيئة ليس هلا ما يربرها ومدمرة للزواج ،إال أن املرأة
جيب أن تفهم أن السبب األسايس الذي من أجله يدخل أغلب الرجال يف عالقات غرامية
هو اإلثارة اجلنسية .النساء ينجذبن للعالقات بسبب أهنن جيدن رجال جذا ًبا هلن وجيعلهن
يشعرن بالتميز ،بينام ينجذب أغلب الرجال للعالقات الغرامية للعديد من األسباب األقل
نبال .فهم ببساطة يرغبون يف خربة جنسية مجيلة ومثرية.
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أيضا
ال شك أن بعض الرجال الذين حيظون مبامرسة مثرية وعظيمة للجنس يف البيت يدخلون ً
يف عالقات آمثة .إال أن أغلب الرجال ليسوا كذلك .فحني يتم تسديد احتياجاهتم اجلنسية
يف البيت ،يشعرون بالرضا ويظلون أوفيا ًءا .ولكن من الناحية األخرى ،جيب أن أقول أن
جنسا مشب ًعا له .ال يشء يربر
العالقات اآلمثة ليست مربرة إذا كانت زوجة الرجل ال متنحه ً
الزنا وعدم األمانة.
لفهم كيف ميكن للزوجة أن تسدد بفعالية احتياجات زوجها اجلنسية ،فكري يف االقرتاحات
التالية:

 .1افهمي قوة وأمهية الغريزة اجلنسية لدى الرجل:

جدا
ال تقليل من قيمة هذا ،وال ترفضيه .وباإلضافة إىل فهم احتياج الرجل للجنس ،من املهم ً
أن توصيل لزوجك أنك تتفهمي هذا وتقبلينه.

بدال من أن جتعل زوجها يرتجاها من أجل ممارسة اجلنس ،ويشعر بالذنب من أجل شعوره
هبذا االحتياج ،من املفيد للزوجة أن تقرتب من زوجها وتقول له شي ًئا مثل« :حبيبي ،أعلم
أنك يف حاجة للجنس ،وأود أن تعرف أنين ملتزمة بتسديد هذا االحتياج .لو تواصلت معي
ببساطة وأخربتين مبا تريد ومبتى تريده ،فسأفعل كل ما يف وسعي إلشباع رغبتك».

حني تفعل زوجة هذا مع زوجها ،فإنه خيلق ً
رباطا من احلب والثقة بينهام .وبنفس الطريقة،
جيب عىل الزوج أن يكون ملتز ًما بتسديد احتياجات زوجته اجلنسية ،مثل احتياجاهتا
زواجا بالغ الروعة.
األخرى .هذا املوقف القلبي من كال الطرفني خيلق
ً

جنسيا
أمرا
كلمة واحدة للتوضيح :يف بعض األحيان قد يطلب الزوج من زوجته أن تفعل ً
ً
يعترب خطيئة أو قد ينتهك ضمريها .الرجل ال ميتلك السلطان جلعل زوجته ختطيء ،وال جيب
أن يطلب من زوجته أن تفعل شي ًئا يثقل ضمريها .ولكن حني تشعري برضورة رفض ما يطلبه
زوجك ،افعيل هذا بحساسية ،وبطريقة تقية.
ميكنك قول شي ًئا مثل« :حبيبي ،أنا آسفة ،ولكين ال أستطيع فعل هذا .أال يوجد يشء آخر
ميكنين فعله بدال من ذلك؟»
 .2افهمي الطبيعة البرصية واملادية لغريزة الرجل اجلنسية:

جنسيا .فبينام النساء يف
ريا عن النساء يف الطريقة التي يستثارون هبا
الرجال خيتلفون كث ً
ً
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تدرجييا  -بدون مثري برصي  -من خالل كلامت احلب واللمسات
أغلب األحيان ُيسترثن
ً
جنسيا برسعة أكرب بكثري ،ويف الغالب من
الناعمة واملناخ املحيط ،إال أن الرجال يستثارون
ً
خالل البرص واللمس.

هذا هو السبب الذي جيعل الرجال ينجذبون للمواد اإلباحية ولصور النساء العاريات .عىل
أمر خاطيء ومرض للرجال وللزواج ،إال أنه يوضح الطبيعة البرصية لغريزة
الرغم من أنه ٌ
الرجل اجلنسية .يف احلقيقة ،هناك صناعة كاملة للمالبس الداخلية النسائية ،تقوم عىل أساس
الطبيعة البرصية لغريزة الرجل اجلنسية.
عىل الرغم من أن الكثريات من النساء يفهمن الطبيعة البرصية لإلثارة اجلنسية للرجل إال أن
هناك مشكلتان شائعتان تعاين منهام أغلب النساء فيام يتعلق هبذا.

املشكلة األوىل هي املقارنة .هل ستشعرين باملفاجأة لو عرفت أنه وفقًا ألحد التقارير ،أكرث
من  %90من عارضات األزياء العامالت يف هذا املجال يعانني من ضعف تقديرهن لذواهتن؟
هؤالء العارضات اجلميالت دا ًمئا يشعرن بأهنن حقًا لسنا هبذه اجلاذبية ،وواحد من أكرب
األسباب وراء هذا هو أهنن يقارن أنفسهن بعارضات أخريات.
عادة ما يكون قيام النساء مبقارنة أنفسهن بأخريات غري صحي .بينام متر امرأة ،تبدأ املجموعة
يف القيام مبسح شامل هلا من راسها إىل أمخص قدميها ،بينام يتبادلن بعض املالحظات الساخرة
عىل مظهرها .ميكن للمرء مشاهدة جمموعة من النساء وهن يتطلعن المرأة ويشبعوهنا
جدا ،فسيشعرن باالستفزاز والغرية.
سخرية -ولو كانت املرأة جذابة ً

مشكلة املقارنة هي أهنا يف جوهرها رفض للذات ،وهو أمر يف حد ذاته اهتام غري مبارش لله.
حني نشتهي أو ننتقد شي ًئا لدى شخص آخر ،يف العادة ينتهي بنا األمر ونحن نشعر باالستياء
أو بعدم األمان .أفضل ما ميكن فعله هو قبل الصورة التي خلقك الله هبا وتفعىل أفضل ما
تستطيعني مبا لديك .يف أي وقت تضعني فيه الكثري من األمهية ملوضوع املظهر ،تكونني يف
أيضا.
خطر .نفس األمر ميكن أن يقال عىل التقليل املبالغ فيه من أمهية املظهر ً

عىل الرغم من أن الكثريات من النساء يعانني من مشكلة املقارنة وهن مرتديات ملالبسهن ،إال
أن املشكالت تصبح أسوأ حني يفكرن يف أجسادهن بال مالبس .فبينام حياول األزواج نزع
مالبس زوجاهتم ليك يتطلعوا هلن ،حتاول الكثريات من الزوجات تغطية أجسادهن ليك ال
يراهن أزواجهن .ملاذا؟ ألن النساء ال تعجبهن أجسادهن.
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عدد قليل من النساء هن الراضيات عن األحجام الطبيعية ألثدائهن ،وعدد أقل من النساء
تعجبهن أردافهن وسيقاهنن .السن واحلمل يضخامن من تلك املشكلة.
يا سيدات ،أرجو أن تسرتخني! توقفن عن الشعور باالستفزاز والضآلة بسبب العامل املنحرف
الذي حياول أن جيعل كل النساء يشبهن العارضات يف إعالنات املياة الغازية الدايت .كوين
نفسك .كوين عىل أفضل صورة ميكنك الظهور هبا ،وأظهري بأفضل مظهر أمام زوجك يف
غرفة النوم وخارج غرفة النوم ،ألنه يف حاجة ألن يراك يف أفضل صورة .وعىل الزوج أن
يعمل نفس األمر لزوجته.

ولكن الزوجات يف حاجة ألن يفهمن مدى قوة اإلثارة البرصية بالنسبة للرجل ،ويف حاجة
ألن يظهرن بأفضل صورة جلعلهم طوال الوقت ،وال خيجلن من أن يتعرين حني يستمتع
أزواجهن بالتطلع إليهن يف غرفة النوم.

املشكلة الثانية التي تعاين منها النساء بالنسبة لفهم احتياج الرجال لإلثارة البرصية هي
«قذرا» النساء يف العادة
أمرا
ً
إحساسهن الغريزي بأن التعري أمر خاطيء ،بل ورمبا يعتربنه ً
يكون لدهين إحساسا غريز ًيا أقوى بامليل لالحتشام اجلسدي .من األصعب عىل امرأة أكرث
منه عىل الرجل أن تتعرى أمامه .أنا (جيمي) أتذكر املرة األوىل التي اكتشفت فيها كارين
أنين كنت أستحم يف وحدات (دش) مفتوحة يف نادي  YMCAمع كل الرجال .لقد شعرت
بالذعر ومل تكن تصدق أن كل منا مل يكن له وحدته اخلاصة املزودة بستارة.

إحساس املرأة باالحتشام الغريزي ،هو طريقة الله يف محاية املرأة واملجتمع بشكل عام
ولكن حني يدخل اخلجل أو االحتشام إىل رسير الزواج ،فهو أمر ضار .بكلامت أخرى
عليك أن تكوين حمتشمة يف كل مكان ،فيام عدا حني تكونني مبفردك مع زوجك .فآنذاك
امنحيه الشبع البرصي الذي حيتاج إليه .حتى لو مل تتمكين من فهم ما هو اليشء الذي يثريه
يف جسدك ،كوين متأكدة من أنه بالفعل يثريه.
هناك قصة واحدة موجزة توضح تلك النقطة .يف أثناء أحد الندوات التي عقدناها عن الزواج،
كنت أحتدث (أنا جيمي) عن تلك النقطة عن احتياج الرجل لإلثارة البرصية .كنت سأقرتح
بلغة مهذبة أن عىل السيدة أن ترتدي مالبس نوم مثرية ومالبس للفراش بدال من قمصان النوم
املعتادة.
بدأت أقول« :سيدايت ،ال شك أن هناك مكان مناسب ألقمصة النوم ،ولكن ال جيب عليكن
174

ارتداءهن طوال الوقت ».ولكين مل أمتكن إال من قول اجلزء األول من العبارة .قلت« :سيدايت،
ال شك أن هناك مكان مناسب ألقمصة النوم »..حني هتف أحد الرجال اجلالسني يف وسط
القاعة« :نعم ،مكاهنا يف نار املدفأة».
انفجر احلضور يف الضحك ،واحتجنا لبضعة دقائق لنتمكن من استعادة النظام ونستكمل
منوذجا للكيفية التي يشعر هبا غالبية الرجال نحو اإلثارة
الندوة .كانت مالحظة هذا الرجل
ً
البرصية.
 .3كوين خالقة وحساسة:

رغم أن املرأة ليس عليها أن تقفز مستعرضة باألطواق وال عليها أن تتعلم بعض األلعاب
اجلنسية كل أسبوع لتشبع رجلها ،إال أن عليها أن تبذل بعض املجهود بشكل منتظم لتكون
خالقة ومغامرة .حني كان أوالدنا ال يزالون يعيشون معنا يف البيت ،كنا نحاول أن نقيض يو ًما
أو يومني خاصني م ًعا مرة يف الشهر عىل األقل .كنا نقود السيارة ملدينة قريبة ،ونستأجر غرفة
يف فندق صغري ،أو نرسل األوالد للمبيت عن أجدادهم لليلة.
كنا نحاول أن نفعل هذا بشكل منتظم إىل حد ما ،ألننا اكتشفنا يف وقت مبكر من زواجنا أنه
من الصعب علينا أن نشعر باحلرية وباالرتياح ملامرسة اجلنس لوقت طويل يف وجود أوالدنا
يف البيت ،أو يف وجود أي أشياء أخرى تستحوذ عىل انتباهنا .عىل الرغم من أنه ميكنك ،بل
وجيب عليك ،أن تستمتعي مبامرسة اجلنس بصورة طبيعية ومنتظمة يف ظل تلك الظروف إال
أن هناك بعض األوقات التي حتتاج فيها الزوجة ملامرسة اجلنس بال ضوابط ،والتي حيتاج
فيها الزوج ملامرسة اجلنس ملدة أطول وبصورة خالقة .تلك األوقات ميكن االستمتاع هبا يف
البيت أو خارجه ،ولكن مفتاح االستمتاع بتلك األحداث الشيقة هو التخطيط هلا وجعلها
فعليا.
حتدث ً

كام جيب عىل الرجل أن يعرب عن احلب لزوجته بقوة وفعالية ،فعىل املرأة أن تسعى باجتهاد
وشغف لتسديد احتياج زوجها اجلنيس .يف حقيقة األمر ،لو عرف زوجك أن بعض املامرسات
اجلنسية املثرية ستحدث يف النهاية -فسيصبح أكرث رومانسية معك يف البداية.

طلبا للجنس .حتى يف أثناء وقت دورتك الشهرية،
كوين حساسة لزوجك وال جتعليه يتوسل ً
حني ال ميكنك ممارسة اجلامع ،تبقى هناك بعض الطرق اخلالقة إلشباع احتياجاته ،فقط لو
كنت حساسة ومتاحة له.
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الرشكة األرسية احلميمة

أخربت كارين مليون مرة أنه ليس هناك شخص آخر يف العامل أرغب يف أن أكون معه إال
ٍ
أشياء
هي .السبب الذي من أجله أرغب يف أن أكون معها هو أهنا تعجبين ،وأنين استمتع بعمل
معها .كانت هناك أوقات يف زواجنا حني مل أمتكن من التناغم معها وكنت أرغب آنذاك يف
االبتعاد عنها ،لكن تلك األوقات قد مضت.

حني ال يرغب زوجان يف أن يبقيا م ًعا ،فتلك عالمة غري صحية بالنسبة لزواجهام .كلام
كان الزوجني منفصالن ماد ًيا عن بعضهام كلام ساءت األمور .بالطبع من املمكن أن يكون
لكل رشيك أصدقاؤه الذين يستمتع معهم ببعض االهتاممات املشرتكة .وهناك أوقات
مالمئة للتباعد .ولكن لو كان الزوجان يتمتعان م ًعا بعالقة صحيحة ،فيجب أن يكونا أفضل
األصدقاء لبعضهام ،وأن يشتاقا للتواجد م ًعا .لو كان الزوجان هلام نفس االهتاممات فهذا
أمر رائع ،ولكن لو كانت اهتامماتكام خمتلفة عن بعضكام متا ًما ،فال بد لكام من القيام
ببعض التنازالت .ها مها اقرتاحني:
 .1ابذيل جمهو ًدا لتتورطي مع زوجك يف القيام باألشياء التي يستمتع هبا:

مبتهجا حني قررت كارين أن تتعلم لعب اجلولف .كنت أحب لعب
(أنا جيمي)كنت
ً
اجلولف معها ،ولكنها كانت دا ًمئا تقول أهنا ال ترغب يف الذهاب للعب .واآلن ،ميكنين القول
أننا نقيض وق ًتا ممت ًعا ومجيال م ًعا يف فعل هذا .كام أن األمر كان يعين الكثري يل ألهنا اختارت
ريا.
أن تضحي لتستمتع مبا كنت أستمتع أنا به كث ً

بالنسبة لبعض النساء القارئات ،قد ال يكون األمر الذي يستمتع به زوجك هو اجلولف ،رمبا
يكون الصيد ،أو لعب البولينج ،أو أي جمموعة من األشياء األخرى .ورغم أنه ليس عليك أن
حتبي أو تفعيل كل ما يفعله ،إال أن عليك أن هتتمي وتتورطي بقدر اإلمكان يف األشياء املمتعة
له .تلك طريقة قوية ميككنك هبا أن تعمقي من الصداقة ،واالستمتاع ،واحلميمية م ًعا.

 .2ال تلعبي دور األم لزوجك:

زوجك ال حيتاج ألن تلعبي معه دور األم .إنه يف حاجة ألن تكوين حبيبته ،وصديقته،
ومعينته .كوين حذرة يف ملبسك ،وترصفاتك لئال تصبحي كسولة ومنغمسة بشكل مفرط يف
البيت .حافظي عىل نفسك مثرية ،وملفتة واحتفظي ببعض الوقت للمتعة واللهو مع زوجك.

دعم البيت

هناك قول مأثور بأن« :بيت الرجل هو قلعته احلصينة ».هذا صحيح يف الكثري من األحيان.
بيت الرجل هو املكان الذي يذهب إليه ليجد االحرتام والشبع .طاملا ظلت احتياجاته
مسددة يف البيت ،سيظل هذا البيت هو مكانه الذي يفضل التواجد فيه .ولكن حني يصبح
بيت الرجل ٍ
خال من احرتامه وال حيقق له الشبع ،فسيكون جمر ًبا بأن حيول قلبه وانتباهه
بعيدا عنه.
ً

أنا أعرف أن الكثريات من النساء يعملن خارج البيت اآلن ،ولكن احلقيقة التي تبقى ثابتة
ً
ارتباطا باملنزل من الرجال .ولكن ال جيب عىل الزوج أن يشجع أو
هي أن أغلب النساء أكرث
مستعدا للقيام بدوره يف املسئوليات املنزلية .ولكن الوضع
قرارا بعمل زوجته ما مل يكن
ً
يدعم ً
املثايل بالنسبة للنساء هو أن يكن قادرات عىل أن يكرسن كل وقتهن لبيتهن.

جدا ببيوهتن ولسن يف حاجة ملحارضات منا ،نريد فقط أن
لفهمنا أن غالبية النساء مهتامت ً
نوضح تلك النقطة البسيطة :املرأة جيب أن جتعل بيتها مكانًا جيب الزوج أن يتواجد فيه.
إمتاعا.
حني يكون البيت نظيفًا ،ومر ًتبا ،ومزي ًنا بقدر اإلمكان ،يصبح املناخ العام أكرث
ً

بفعل أقىص ما تستطيعني يف أعامل البيت ،وجتهيز الوجبات ،واملهام األخرى ،سيوفر بيتك
مناخا مملو ًءا بالسالم والتناغم لك ولعائلتك.
ً

ِ
قرأت يف هذا الفصل شي ًئا ميكنه أن يعطيك فهماً أفضل الحتياجات
نرجو أن تكوين قد
زوجك الرئيسية ويشجعك عىل تسديد تلك االحتياجات بطريقة إجيابية وفعالة .ولكن فوق
كل يشء ،نتمىن أن يكون زوجك ملتز ًما بدوره بنفس املستوى بتسديد احتياجاتك مثلام أنت
ملتزمة بتسديد احتياجاته بطريقة حساسة وفعالة.

بعض النساء يكن غارقات للغاية يف هوية األم يف الوقت الذي ينمو فيه أطفاهلن ،لدرجة أهنن
ال ميكنهن التمييز بني أطفاهلن وأزواجهن .نتيجة هلذا ،ينتهي هبم األمر بلعب دور األم جلميع
من يف البيت.

بينام تلتزمني بأن تصبحي أفضل زوجة بقدر إمكانك ،نصيل أن هيبك الله الزواج الذي طاملا
ظللت حتلمني به.
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كانت جانيس شابة جذابة تبلغ من العمر  26سنة ولدهيا طفلني .بينام قدمت نفسها لنا وتعارفنا،
شعرت (أنا جيمي) بالتأثر من طيبتها وإخالصها .ورغم أهنا كانت يف مكتبي بسبب مشكالت
زوجية إال أنين رسعان ما شعرت بأهنا بناءة راغبة وسوية تريد بناء عالقة جيدة مع زوجها.

بعد أن حتدثت معها باقتضاب عن نفسها وعن بعض املوضوعات العامة ،غريت مسار احلديث
سائال جانيس عن سبب احتياجها للمشورة .وبتغري واضح يف نربة صوهتا ويف محاسها ،حكت
جانيس يل قصة زواجها املنهار.

«زوجي تيد ،يتقابل مع امرأة أخرى ».قالت جانيس تلك الكلامت بأسلوب يؤكد أهنا جمرد
حقيقة.
«هو يأيت للبيت ليغري مالبسه ويأكل ،ولكنه بعد هذا يرجع لبيت صديقته لينام ويقيض بقية
اليوم معها .ورغم أنين واجهته مرات عديدة ،إال أنه يرفض التحدث عن األمر .إنه يعاملين
وكأنين غري موجودة .أنا هنا اليوم ألين ال ميكنين االستمرار عىل تلك احلال أكرث من هذا .لو
شئ يف الوضع ،فسيكون عىل أن أفعل شي ًئا حلامية نفيس وأوالدي».
مل يتغري ٌ

بينام اختتمت جانيس قصتها ،شعرت بأهنا صادقة بشأن زوجها وبشأن عدم استعدادها
وحمبا كان من الواضح أهنا
طيبا ً
قلبا ً
لالستمرار يف هذا الزواج .بينام كانت هي تعكس ً
احتملت بعض العواصف الكبرية يف هذا الزواج الغري مستقر .نتيجة لذلك ،كانت تطلب
شخصيا.
املشورة لرتى إن كان هناك أي أمل لزواجها أو حتى هلا هي
ً

اليوم هناك عرشات اآلالف من الزجيات السيئة مثل زواج جانيس ،والتي تصنف عىل أهنا
فعليا يفعل شي ًئا
غري مستقرة وغري مشبعة ألن أحد الرشيكني غري راغب يف املسامهة أو ً
هيدم ما حياول أن يبنيه الرشيك اآلخر .لقد قدمت املشورة للكثري من األشخاص املتأملني،
وغالبيتهم من النساء -والذين صاروا ضحية لرشيك إما أنه غري بناء أو أنه هدام يف العالقة.
بينام ختلق تلك املواقف جمموعة كبرية من املشكالت الفريدة للرشيك املخلص الذي يرغب
ردود كتابية تقدم حلوال حقيقية وقوية .ال هيم أين
بالفعل يف حماولة بناء الزواج ،إال أن هناك ٌ
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أنت يف زواجك اليوم ،فهناك طريقة كتابية ملواجهة أي مشكلة .بدال من أن تظل ضحية
عاجزة ،ميكنك أن تتعامل مع مشكالت زواجك بقوة فعالة اليوم وبأسلوب مضمون النتائج.
ألوضح لك ما أعنيه ،دعنا نرجع لقصة جانيس وتيد .بعد أن أصغيت هلا وسألتها بعض األسئلة
األساسية ،قلت« :يا جانيس ،هل أنت مستعدة للقتال من أجل عالقتك بتيد؟ أقصد ،لو كان من
املمكن أن أخربك اليوم بيشء إن فعلتيه ميكنه أن ينقذ زواجك ،فهل ستكونني راغبة يف فعله؟»
وبرسعة ردت جانيس« :بكل تأكيد .سأفعل أي يشء ،عىل الرغم من أنين أتأمل اآلن ،ولكين
الزلت أحب تيد ،وال أريد أن أهدم زواجي .بكل تأكيد أنا مستعدة».

وبرسور من ردها وموقفها ،بدأت أعطي جانيس مشورة كتابية ألساعدها عىل موجهة تيد
وعالقتهام الفاشلة.
قلت هلا« :جانيس ،لو كنت مثل مريم ومارثا من بيت عنيا ،وجاء يسوع إىل بيتك بعد يوم
صعب ميلء باخلدمة ،فكيف يتتعاملني معه حني يأيت لبيتك اليلة؟»

فكرت لبضعة دقائق ،ثم أجابتين ببطء« :حس ًنا ،أعتقد اين أفهم ما تقصد ..حس ًنا ،لو جاء
يسوع إىل بيتي الليلة ،فسأحبه وأعبده بقدر استطاعتي .أتعلم ،لو كان يسوع سيأيت ،فسأفعل
أقىص ما يف وسعي ُألسرِ َّه».
ثانيا ،يف أي ساعة تتوقعني عودة
أجبتها« :جيد ،.لقد فهمت الفكرة .واآلن دعيين أسألك سؤاال ً
تيد اليوم للبيت؟»

قالت جانيس« :إنه عادة يعود للبيت بعد العمل ليأكل ويغري مالبسه يف حوايل السادسة
مسا ًءا».

واصلت التحدث قائال« :يا جانيس ،يقول الكتاب املقدس أن تيد هو ممثل يسوع يف بيتك.
منصبا
جيدا يف متثيل يسوع ،إال أنه رغم ذلك يشغل
ورغم أنين أعرف أن تيد ال يؤدي وظيفته ً
ً
جدا .لذا أنت يف حاجة ملعاملة تيد بنفس األسلوب ونفس االجتاه الذي كنت لتعاملني
ها ًما ً
به يسوع».

وبتعاطف كامل مع مشاعر وإحباط جانيس املرشوعان بخصوص تيد ،قلت هلا «جانيس،
أنا متفهم كل ما أخربتين به بشأن تيد .أنا أعلم أنه رجل خاطيء ،وغري حساس .ولكنه ليس
هو من جاء هنا اليوم ليطلب املشورة مين -أنت جئت.
«ولذا فمسئوليتي كمشري ملتزم بالكتاب املقدس هي أن أخربك مبا ينصحك به الكتاب
املقدس .وباملناسبة يا جانيس ،أن ال أطلب منك املشاركة يف خطية تيد أو أن تتساحمي معه.
وإمنا عىل الرغم من حالة وموقف تيد احلاليني ،أنا أنصحك بأن تعامليه مثلام كنت ستعاملني
يسوع .افعيل هذا كام للرب».
ولشعوري بتحفظاهتا الواضحة عىل املشورة التي قدمتها هلا ،قررت أن أركب قطار أفكار
آخر لعدة دقائق.
«جانيس ،دعينا نقول أنك مل تتبعي نصيحتي مبعاملة تيد كام قد تعاميل يسوع .ما هي
اخليارات األخرى؟ يف اعتقادي إن هذه هي اخليارات املتاحة أمامك .أوال ،ميكنك أن تستمري
يف احلياة عىل نفس حالك اآلن .ولكنك قلت يل أنك ال تستطيعني أن حتتميل املزيد من كل
ثانيا ،ميكنك هتديد تيد .الليلة حني يأيت للبيت ،ميكنك أن ترصخي وتصيحي يف وجهه
هذاً .
مهددة بالطالق .ولكين ال أؤمن أن هذا سيكون أفضل خيار لك إلنقاذ زواجك ،ألن تيد ميكن
أن يأخذ كلامتك بجدية ويرتكك».
ورسعان ما قالت« :لقد رصخت ،وصحت يف تيد ،وهددته بالطالق ،ولكنه شتمين وأخربين
بأن أفعل هذا وأرى إن كان سيهمه».

فقلت« :حس ًنا الطالق أحد اخليارات .ولكين أؤمن أن حضورك ملكتبي اليوم يشري لعدم
رغبتك يف هذا اخليار».

فردت« :أنت حمق».

«حس ًنا يا جانيس ،أنا أعلم أن الصالة قوية التأثري ،وأعلم أنك كنت تصلني من أجل تيد ومن
أجل زواجكام».
فهتفت« :بكل تأكيد فعلت هذا».

بعد أن بدأت أحتدث ،بدأ مستوى هدوئها يقل .بعد حلظة صمت قصرية قالت« :جيمي ،هل
فهمت ما أخربتك به بشأن تيد؟ إنه ينام مع امرأة أخرى .إنه مل يعطين يو ًما منذ أشهر طويلة.
وأنت تريد مين أن أعامله مثل يسوع؟»

فقلت« :هذا رائع .وأنا واثق أن هذا أحد األسباب األساسية التي حافظت عىل زواجك
حتى اآلن .ولكن بقدر عظمة وقوة تأثري الصالة ،ال ميكنها أن حتل حمل الطاعة .بكلامت
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أخرى يا جانيس ،كلمة الله ختربنا بأن نكون شهو ًدا ونشارك باإلنجيل .لذا فرغم أننا نصيل من
أجل النفوس الضالة ،إال أن العامل لن خيلص ما مل نخرج إىل اخلارج ونشهد له .البد أن نتبع
الصلوات املمتلئة باإلميان بأفعال ممتلئة باإلميان ليك نكمل الدائرة».

وأيضا بأمانة عن
«بينام حتبيه وختدميه بقوة ،سيمنحك هذا جماال للتحدث معه باحرتام
ً
احتياجاتك وآالمك .بكلامت أخرى ،ال تكوين فريسة خاملة أو سلبية لإلساءة .وال جيب أن
تكوين عنيفة وتردين رش برش .بينام تقدمني حبك لتيد بقوة ،واجهيه بأمانة بشأن سلوكه».

واصلت كالمي قائال« :أنا مدرك يا جانيس أنك الرشيك البار يف هذا الزواج ،وأنك كنت
ضحية لرشيك غري بار .كام أدرك أنك صليت وقمت بكل يشء تعرفني أن تعمليه .ولكين
جدا أن ينقذ زواجك .بل يف احلقيقة ،لو ذهبت للبيت اليوم
أخربك بيشء اليوم من املمكن ً
وبدأت يف معاملة تيد كام قد تعاميل يسوع ،فأعدك بأن هذا سيلفت انتباهه».

أجبتها« :عظيم .أريدك أن تذهبي للبيت ،وحتاويل ملدة أسبوع أقىص ما تستطيعني أن حتبي
تيد كام قد حتبي يسوع .ثم ارجعي يل واخربيين مبا حدث».

أجبتها« :هذا صحيح ،وأنت يف حاجة ألن تستمري يف فعل هذا كل يوم بد ًءا من اآلن».

اهنينا جلستنا بالصالة ،ورجعت هي للبيت للقيام بواجبها املتعب .فكرت يف جانيس عدة مرات
عىل مدار األسبوع متسائال عن حاهلا .كنت أنتظر بقلق جلستنا التالية ألسمع النتائج.

خلصت إرشادايت هلا قائلة« :إذن ما تقوله يل أنه حني يأيت تيد الليلة عيل أن أحبه واهتم به
وكأنه يسوع».

صعبا عيل أن أعامل تيد هبذه
قالت ميكنين أن أرى أن ما ختربين به صحيح .ولكن سيكون ً
الطريقة بينام يعاملين هو بأسوأ طريقة ممكنة .ما جيعل األمر أسوأ هو التفكري يف أنه موجود
مع صديقته الحقًا الليلة -ولكين أعلم أن هذا هو األمر الصحيح».
بعد هذا سألتين سؤاال آخر كنت أتوقعه« .جيمي ،ماذا لو مل يفلح األمر؟ ماذا لو عاملت
جيمي كام لو كان يسوع لفرتة طويلة من الزمن ،ومل يتغري مطلقًا؟»

أجبتها« :جانيس ،ال ميكنين التنبؤ باملستقبل ،ولكين ميكنين أن أخربك مبا أؤمن به ومبا رأيته من
خربايت .أوال ،الله يكرم الذين يطيعونه ويضعون إمياهنم يف كلمته .لو فعلت ما هو صحيح،
ثانيا ،تقول خربايت يف املشورة مع الكثريات من النساء
فأنا مؤمن متا ًما بأن الله سيكرم إميانكً .
والرجال الذين مروا مبواقف مشاهبة أهنم حني تعاملوا مع الرشيك املخطيء بحب واحرتام،
حدث أحد شيئني :إما أن الرشيك كان له رد فعل إجيايب هلذا احلب وهلذا النموذج وتاب ،أو
جدا أو شعر بالدينونة نتيجة لسلوك الرشيك البار لدرجة أنه ترك
أن الرشيك اخلاطئ ثار ً
رشيكه البار هذا .يف كلتا احلالتني يا جانيس تم حل املشكلة بواسطة السلوك البار التقي».

أومأت جانيس برأسها إجيا ًبا مشرية ملوافقتها وقالت« :لقد فهمت ،وأنا مؤمنة أين أقدر عىل
فعل هذا».

بابتسامة حذرة عىل وجهها قالت« :حس ًنا ،سأبذل قصارى جهدي ،وسأرجع لك األسبوع القادم».

حني أىت موعد جلستها ،دخلت إىل مكتبي ،وهي تبدو بنفس املظهر اجليد الذي رأيتها به فيام
فرحا.
سبق ،ولكنها كانت أكرث ً
بعد حتية مقتضبة ،سألتها السؤال الكبري« :كيف سارت األمور؟»

بابتسامة كبرية مشعة قالت« :ال شك أنين قد لفت انتباهه ».فقلت هلا« :اخربيين بالتفاصيل».

حكت يل خربهتا عىل مدار هذا األسبوع هبذه الطريقة« .حني تركت مكتبك يف األسبوع
آتيا لبيتي
املايض ،فكرت طوال اليوم يف الكيفية التي من املمكن أن أعامل هبا يسوع لو كان ً
ريا قررت أين سأجهز له وجبة عظيمة وأخدمه طوال الليلة ،وأفعل له
يف هذا املساء .وأخ ً
أي يشء يريد مين أن أفعله .لذا فعلت كل هذا لتيد يف الليلة األوىل .ارتديت مالبس مجيلة،
وأعددت له وجبته املفضلة ،ومنذ اللحظة التي دخل فيها البيت حتى حلظة مغادرته لبيت
صديقته ،خدمته وأحببته بقدر ما استطعت».
عندئذ سألتها« :وماذا كان رد فعل تيد؟»

قالت جانيس« :يف الليلة األوىل ظل تيد ينظر إيل بطريقة غريبة ويقول أشيا ًءا لنفسه بصوت
خافت .مل أمتكن من فهم ما يفكر فيه حقًا ،ولكين عرفت أنين لفت انتباهه .لذا واظبت عىل
فعل هذا طوال األسبوع».

يف تلك اللحظة ،كان ميكنين أن أرى أهنا موافقة عىل االسرتاتيجية التي حددهتا .لكن قبل
أن تلتزم بفعل هذا بطريقة أو بأخرى ،أضفت قائال« :ليس معىن أنك ستعاملني تيد كام قد
تعاميل يسوع أنه ال ميكنك أن تواجهيه مبشاعرك وإحباطاتك بانفتاح وأمانة .ولكن هذا
األمر يعين ببساطة أنك ستفعلني هذا بحب وباحرتام.

«كل ليلة حني يايت للبيت ،كنت آيت إليه وأحييه بحرارة ،وأجعل مظهري يف أفضل صورة
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وأجهز له وجبة ساخنة عىل املنضدة .كنت أجهز له اجلريدة بجوار مقعده املفضل ،كام
كنت أحافظ عىل نظافة البيت .مع الليلة الثانية ،بدأ تيد يقول يل بعض األشياء بطريقة
ريا.
مهذبة ولكنه مل يتحدث يف أمور كبرية .ولكن بالنسبة يل ،كان هذا حتس ًنا كب ً
«يف الليلة الثالثة ،كان تيد يقرأ اجلريدة بعد العشاء ،وكنت جالسة معه يف غرفة املعيشة.
وبينام جلسنا هناك خفض اجلريدة عن وجهه وقال «ما الذي جيري؟ ما الذي تفعلينه؟»

«مل أعرف حقًا كيف أرد عليه ،ولكين قلت :أنا فقط أعاملك كام جيب عيل أن أفعل .أنت
زوجي ،وأنا أحبك .أنا آسفة ألين مل أعاملك هبذه الطريقة من قبل .لقد ارتكبت أخطا ًءا
فصاعدا سأعاملك باحرتام وأخدمك كام جيب عيل أن أفعل».
وأمتىن أن تغفر يل .من اآلن
ً

ارتفعت درجة فضويل ألقصاها وأنا أسأهلا« :وماذا قال عند هذا؟»

أجابتين« :غمغم بكلامت غري مسموعة ،ووضع اجلريدة عىل وجهه مرة أخرى .ولكن ألول
مرة منذ شهور ،قىض الليلة يف البيت .ما زال يرفض أن ينام معي ،ولكن عىل األقل ،كان يف
البيت .يف احلقيقة مل يذهب لبيت صديقته إال مرة واحدة بعد تلك الليلة .ال شك أنين قد لفت
انتباهه .لكن ماذا عيل أن أفعل اآلن؟»
بعد أن امتدحت جانيس من أجل إمياهنا وشجاعتها الذان احتاجت هلام لفعل ما كان عليها
أن تقوم به يف هذا األسبوع ،أخربهتا بأن عليها أن تكرر نفس ما فعلته األسبوع التايل .كام
أخربهتا أن تبحث عن فرصة لتخرب تيد بأن يأيت لرؤيتي .وأخربهتا بأنه لو سأهلا مرة أخرى
عام كانت تفعله وملاذا تفعله ،فعليها أن ختربه باهنا كانت تتحدث مع رجل يف كنيستها
وأخربها بأهنا مل تكن تتعامل بالشكل الواجب مع زوجها.

أخربهتا بأهنا جيب أن تقول« :إنه يساعدين عىل أن أتعلم كيف أحبك وأسدد احتياجاتك.
وباملناسبة ،هو يريد أن يتقابل معك األسبوع القادم».
ولكين حذرهتا بأن عليها أن تنتظر اللحظة املناسبة لتخربه برغبتي يف مقابلته .كنت أمتىن أن
يكون تيد فضو ًليا فريغب يف مقابلة الرجل الذي كان خيرب زوجته بأن عليها أن حتسن معاملته
كملك ،عىل الرغم من أسلوب حياته الرشير.

يف األسبوع التايل أتت جانيس ومعها تاد .وبينام هتادت داخلة مكتبي ،كانت تبتسم ابتسامة
واسعة لدرجة أنين خفت أن تؤذي نفسها! وبخجل دخل تيد وراءها.
جدا بلقائك!».
«مرحبا ،تيد .أنا مرسور ً
ً
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«مرحبا ».وجلس عىل األريكة بجوار جانيس ولكن عىل مبعدة منها
بنربة كئيبة رد قائال:
ً
بقدر اإلمكان.
قلت وأنا أجلس يف مقعد مواجه هلام« :أنا يف غاية السعادة ألنكام أتيتام لرؤيتي اليوم».
قال تيد بنفس النربة السابقة« :بالتأكيد».

واصلت كالمي قائال« :حس ًنا يا تيد ،أنا واثق أن جانيس أخربتك بأننا كنا نتحدث عن حالة
زواجكام».
قال« :نعم .لقد أخربتين بأنكام كنتام تتحدثان ،وبأنك كنت تريد التحدث معي ».كانت
كلامته يف هذه املرة أكرث حيوية.

«هذا صحيح يا تيد .كنت أريد أن أحتدث معكام بشأن زواجكام وأسمع رؤيتك حول
كيف ميكن تطويره من وجهة نظرك».

يف تلك اللحظة بدأ تيد يتحرك يف مكانه عىل األريكة بعدم ارتياح وقال« :أعتقد أنك تعلم أنين
كنت أعبث وأخون جانيس .أقصد أن يل صديقة أعيش معها منذ فرتة طويلة».
حاليا؟»
قلت بكلامت مبارشة« :نعم أنا أعرف هذا .باملناسبة يا تيد ،ما حالة هذه العالقة ً

رد تيد« :يف احلقيقة ،ال أعرف .فرغم أننا منارس اجلنس م ًعا ،إال أنين يف احلقيقة ال أحب تلك
فعليا
املرأة األخرى .وقد أصبحت
مؤخرا تضغط عيل كث ً
ً
ريا ألترك جانيس وأتزوجها .ولكين ً
ال أريد أن أتزوجها .ولكن عالقتي هبا كانت أفضل من عالقتي بجانيس .ال أعرف بعد ما عىل
قرارا يف وقت قريب .ولكن خالل األسبوع املايض،
أن أفعل ولكين أعرف أن عيل أن أختذ ً
كنت أفكر يف أن عيل أن أقطع عالقتي بتلك املرأة وأحاول حل األمور مع جانيس».

بينام رأيت جانيس وهي متسح الدموع عن عينيها مبنديل قلت لتيد« :هذا عظيم .أعتقد أنك
عىل الطريق الصحيح .هل أنت مستعد اليوم ألن جتدد التزامك بزواجك من جانيس؟»

جدا بالنسبة يل أن تيد
كنت أعرف أنين أضعه حتت ضغط املفاجأة ،ولكن كان من الواضح ً
منبهر مبوقف جانيس اجلديد منه.
فقال« :نعم ،أنا مستعد لفعل هذا!»

مدت جانيس يدها وأمسكت بيده ،ورغم أنه مل يبد أي رد فعل بدين نحو ما فعلته ،إال أن
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الدموع بدأت تنهمر من عينيه .يف مكتبي يف ذلك اليوم قبل تيد الرب يسوع املسيح كمخلص
ومتوجا املسيح كملك عىل حياته.
ومصليا صالة اخلاطيء
شخيص حلياته
ً
ً

قدهتام م ًعا يف وقت من التوبة الشخصية ومن االعتذار والغفران لبعضهام البعض .بحلول
وقت مغادرهتام املكتب ،سارا م ًعا ومها ممكسني بأيدي بعض .رجعا ملكتبي بعد أسبوع،
وحتدثنا أكرث عن زواجهام واملشكالت التي يعانيان منها .وحتدثت كذلك مع تيد عن التزامه
اجلديد باحلياة للمسيح وبأنه يف حاجة لالنضامم لرشكة للمؤمنني.
ظل تيد وجانيس يزوران مكتبي لعدة أسابع متتالية ،ورغم أنه كانت أمامهام مشكالت
حقيقية عليهام مواجهتها ،ورغم أن بعض األوقات كانت أفضل من غريها ،إال أن كالمها
كان يؤدي دوره .وما حدث هو أنه يف غضون شهور ،طورت عالقة محيمة معهام ،ال سيام مع
تيد .مل أصدق كم كان حيب الرب ،ومل أصدق الشخصية الرائعة التي كان ميتلكها!

سلبت اخلطية من هذين الزوجني الغاليني احلياة التي كان يريدها الله هلام .واآلن -يف وجود
تيد كقائد روحي للبيت -متكن الله من إعادة بناء زواجهام .واليوم يواظبان عىل احلضور
قائدا
واخلدمة يف الكنيسة ،بل أن زواجهام وعائلتهام أصبحت
منوذجا لآلخرين ،وأصبح تيد ً
ً
قو ًيا.

هذه القصة املعجزية كلها بدأت بامرأة كانت مستعدة ألن تبين مبفردها باإلميان ،وألن
تكون رشيكة مع الله يف حترير ما دمره الشيطان وما دمرته اخلطية .ورغم أن مجيع القصص
ال تنتهي بنفس تلك النهاية السعيدة يف تلك القصة ،إال أن هذا حيدث يف الكثري منها حني
يتجاوب الزوجان مع املشكالت بطريقة كتابية .حتى حني ال يتم اسرتداد الزواج كام يريد
الله له ،فالسلوك التقي حيمي الطرف البار من رضر ال حاجة له ومن االنجذاب إىل الدائرة
املفرغة املدمرة «خطية يف مقابل خطية ،وجرح يف مقابل جرح».
سواء كنت تبين بيتك مبفردك أو ال أرجو أن تضع يف اعتبارك املبادئ العامة التي سنناقشها
يف الفصل التايل .فهي قابلة للتطبيق عىل أي شخص يف أي موقف .وبينام تطبق هذه املبادئ
سيباركك الله بقوة وسيعمل معك إلنقاذ زواجك.

ال تنفع تلك املبادئ فقط يف املساعدك عىل كرس حصون الشيطان وخططه املدمرة لزواجك،
أيضا .تلك املبادئ األربعة تساعد
ولكنها ميكنها أن تفيدك يف تطوير حياتك الشخصية ً
الطرف الذي يبين الزواج دون أن ينال الدعم والتعاون املالمئني من الطرف اآلخر.
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 .1اخلضوع الكامل:

علن
املبدأ األول هو اخلضوع الكامل لله .هذا املبدأ القوي الذي سيهزم الشيطان يف حياتنا ُم ٌ
يف رسالة يعقوب.

ِ
اخ َض ُعوا ِ
ِللهَ .ق ِ
يس َف َي ْه ُر َب ِم ْن ُك ْم( .يعقوب )7 :4
َف ْ
او ُموا إِ ْبل َ

قبل أن نتمكن من أن نحرز أي تقدم يف احلياة يف أي يشء ،علينا أن نتعلم أن إخضاع ذواتنا
لله هو أهم قضية ميكنها أن حتدد إن كنا سننجح أو سنفشل .وفقًا ليعقوب ،لو خضعنا لله
وقاومنا الشيطان ،فسرنبح.

مشكلة اخلضوع لله أنه يتطلب منا االتضاع ،وهو نوع االتضاع الذي يعرتف فيه املرء بأنه:
«ضعيف ،وجاهل ،وال ميكنه النجاح بدون الله».
وهذا األمر هو النقيض الكامل للموقف الطبيعي لغالبية الناس والذين يقولون« :ميكنين
التعامل مع هذا املوقف .لدي خطة واضحة للتعامل معه».

مفتوحا لتدمري الشيطان لزجياتنا وحياتنا.
هذا النوع من الكربياء واالستقاللية يرتك الباب
ً
املكان اآلمن الوحيد الذي ميكننا البقاء فيه هو حتت غطاء محاية الله ،والطريقة الوحيدة
التي ميكننا هبا الوصول هلذا املكان هو بإخضاع ذواتنا له بالكامل.

فكر فيام كتبه يعقوب مبارشة قبل أن يقول هذا املبدأ:

َو ِ
ينَ ،و َأ َّما المْ ُ َت َو ِ
ُولُ « :يق ِ
لك َّن ُه ُي ْع ِطي نِ ْع َم ًة َأ ْع َظ َم .لِذلِ َك َيق ُ
اض ُعونَ َف ُي ْع ِطي ِه ْم
َاو ُم ُ
الله المْ ُ ْس َت ْكبرِ ِ َ
نِ ْع َم ًة»( .عدد )6
لو كنا نريد أن يعطينا الله نعمة وعونًا يف مواجهة ما منر به ،فعلينا أن نخضع له باتضاع
ونفعل األمور بطريقته .لو مل نفعل هذا ،فتلك عالمة عىل الكربياء واالستقاللية و «الله
يقاوم املستكربين».
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بينام منر يف أوقات صعبة يف زواجنا ،عادة ما مييل كل إنسان للدفاع عن نفسه .حني تتعرض
للرفض واجلرح من قبل أحد القريبني منك ،يتسبب هذا يف جرح شديد إلحساسك الذايت
بالقيمة وإلحساسك باألمان .للتعويض عن هذه املشاعر وللحامية من املزيد من الرضر ،عادة
ما يقوم املرء بإظهار وجه آخر يتسم بالكربياء واخلشونة اخلارجية للتعامل مع املوقف.

طبيعيا يف املجتمع ،إال أنه ال حيل مشكلة املسيحي املؤمن.
أمرا برش ًيا
ورغم أن هذا قد يبدو ً
ً
بل أن احلقيقة هي أن هذا السلوك يضمن املزيد من التعقيدات يف املشكلة .بينام كان يسوع
عىل األرض علم عن كيفية التعامل مع األعداء ومع الناس الذين يسيئون معاملتنا.

يف لوقا  6نقرأ عن املوضع الذي يوصينا فيه يسوع بأن نحب أعداءنا ،ونصيل ملن يسيئون
إلينا ،وأن نفعل لآلخرين ما نتمىن أن يفعلوه لنا -حتى لو كانوا ضدنا .ال تعترب تلك التعاليم
صحيحة فقط ألن يسوع هو الذي علم هبا ،ولكنها صحيحة ألنه تنجح.

حني متتيلء بالكربياء والدفاعية والعدوانية نحو رشيكك ،ستبدأ يف االستجابة لسلوكياته أو
سلوكياهتا بأسلوب مدمر يرسخ دائرة الـ «خطية يف مقابل خطية» .ورغم أنك قد تعتقد أن
مربرا بسبب سلوكيات رشيكك أو ألنه هو أو هي من «بدأ املشكلة» ،إال أن هذا
سلوكك ً
حقيقيا .ال هيم من هو الذي بدأ املشكلة .ما هيم هو حل املشكلة .السلوك الغري بار لن
ليس
ً
أبدا ،ولكن السلوك البار سيفعل هذا.
حيل املشكالت ً

تذكر كلام يعقوب  6 :4والتي تعلم أن الله يعطي نعمة للمتواضعني .هذا يعين أن األشخاص
الذين يعانون من مشكالت يف الزواج جيب أن خيضعوا ذواهتم لله ويتعاملوا مع املوقف
بحسب إرشاد الله .وعندئذ سيعمل هو بنفسه فيهم وألجلهم ليساعدهم عىل التغلب عىل
شخصيا (جيمي) رأيت هذا حيدث يف الكثري من املرات حني قرر الطرف الذي
املشكلة .أنا
ً
هو ضحية أن يواجه برب املشكالت التي مير هبا يف زواجه .مل أرى فقط الكثري من الزجيات
أيضا وهو يعطي
تُشفى بسبب هذا فيام يبدو أنه حدث بطريقة معجزية ،إال أنين رأيت الله ً
نعمة وقوة للطرف البار.

إشعياء  8 :55خيربنا بأن أفكار الله ليست كأفكارنا وطرقه ليست كطرقنا .بكلامت أخرى
الله يرى األمور بنظرة ساموية تعرف كل يشء ،لذا فأفضل نصيحة لدينا نناهلا حني نأيت إليه.
الطريقة التي ميكننا هبا أن نحظى بالنصيحة هي أن نخضع أذهاننا وإرادتنا له.
بينام تطلب من الله إجابات بشكل يومي ،وبينام تصيل وتترضع له بشأن مشكالتك ،لن تدرك
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أيضا نعمته وسالمه الذان يرافقان االتضاع .قبل أن تفعل أي يشء
فقط أمانته ولكنك ستخترب ً
آخر أخضع ذاتك لله بشكل كامل .هذا الترصف الفردي من جهتك سيغري حالك من مشارك
يف اهلدم يف زواجك ،إىل أداة يف يد الله إلنقاذ وإعادة بناء األسوار املنهدمة يف عالقتكام.
تذكر أن ميولنا الطبيعية ستقودنا للهدم ،بينام ستقودنا إرادة الله للمراعي اخلرضاء وإىل مياه
الراحة (انظر مزمور  .)23عىل الرغم من أنك قد تشعر بأنك تسري يف وادي ظل املوت يف هذا
الوقت ،لكن ال ختف ،ألنه معك؛ فاخضع له واسرتح يف قوته.
 .2االستعداد للتأمل:

خيارا
املبدأ الثاين اهلام ملن يبنون مبفردهم هو االستعداد للتأمل .نحن نعرف أن هذا ليس
ً
سارا ،ولكن يف بعض األحيان نتعرض للمعاناة يف حياتنا .وبينام نأمل أن هذه املعاناة لن تكون
ً
بال معىن أو ال تطول مدهتا دون رضورة ،إال أن علينا قبول أن كل منا سيعاين يف وقت ما
بطريقة أو بأخرى ،وهذا أمر ال ميكن جتنبه .رسالة بطرس األوىل تعطينا بعض اإلرشادات
الالزمة لنحتمل أوقات املعاناة تلك.

ني َف َت ْصبرِ ُ ونَ ؟ َبلْ إِنْ ُك ْن ُتم َت َت َألمَّ ُونَ َع ِ
َ
ام ِل َ
ألن َُّه َأ ُّي مجَ ٍْد ُه َو إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْل َط ُمونَ مخُ ِْط ِئ َ
ني الخْ َ يرْ َ
ْ
هذا َف ْض ٌل ِع ْن َد ِ
أيضا ت ََألمَّ َ َ
اللهَ ،
أل ْج ِل َنا ،ت ِ
َف َت ْصبرِ ُ ونَ َ ،ف َ
َار ًكا َل َنا
يح ً
ألن َُّك ْم لهِ َذا ُد ِعي ُت ْمَ .ف ِإنَّ المْ َ ِس َ

ال ُو ِج َد فيِ َف ِم ِه َم ْك ٌر» ،ا َّل ِذي إِ ْذ ُش ِت َم لمَ ْ
ال لِكيَ ْ َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِات ِه« .ا َّل ِذي لمَ ْ َي ْف َعلْ َخ ِط َّي ًةَ ،و َ
ِمثَا ً
َي ُك ْن َيشْ ِت ُم ِع َو ًضاَ ،و إِ ْذ ت ََألمَّ َ لمَ ْ َي ُك ْن يهُ َ ِّد ُد َبلْ َكانَ ُي َس ِّل ُم لمِ َ ْن َي ْقضيِ بِ َع ْدل .ا َّل ِذي حمَ َ َل ُه َو َنف ُْس ُه

وت َع ِن الخْ َ َطا َيا َف َن ْحيا لِلْبرِ ِّ  .ا َّل ِذي بِ َج ْل َد ِت ِه ُش ِفي ُتمَ .
ألن َُّك ْم
َخ َطا َيانَا فيِ َج َس ِد ِه َعلىَ الخْ َ شَ َب ِة ،لِكيَ ْ نمَ ُ َ
َ
ْ
اعي ُنف ِ
لك َّن ُكم َر َج ْع ُت ُم اآلنَ إِلىَ َر ِ
اف َضا َّل ٍةِ ،
ُك ْن ُتم َك ِخ َر ٍ
ُوس ُك ْم َو ُأ ْسق ُِف َهاَ .كذلِ ُك َّن َأ َّي ُت َها ال ِّن َسا ُء،
ْ
ْ

اض َع ٍ
ري ِة ال ِّن َس ِ
ُك َّن َخ ِ
ض َ
ات لِ ِر َجالِ ُك َّنَ ،ح َّتى َو إِنْ َكانَ ا ْل َب ْع ُ
اء
ال ُي ِط ُيعونَ ا ْل َك ِل َم َةُ ،ي ْر َب ُحونَ بِ ِس َ
الط ِ
اه َر َة بِخَ ْو ٍ
بِ ُد ِ
ريت َُك َّن َّ
ون َك ِل َم ٍةُ ،م َ
ف)2 :3 -20 :2( .
ال ِح ِظ َ
ني ِس َ

متا ًما مثلام تأمل املسيح من أجلنا ،علينا أن نكون مستعدين للتأمل من أجل اآلخرين .علينا
أن نتحىل باستجابة ختلو من الرغبة يف الثأر أو االنتقام أو اخلطية نحو املعاناة أو اإلساءات
التي يوجهها اآلخرون نحونا .من خالل مثال يسوع ،يوصينا الكتاب املقدس بأال هندد من
يسيئون معاملتنا .بل علينا أن نكون مثال للرب أمامهم بينام نأمتن الله عىل أنفسنا.
أعتقد أنه أمر ملفت لالنتباه أنه يف هناية خطاب بطرس ،نجده يتحدث عن الزوجات الاليت
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يعانني من مشكالت يف الزواج .غالبية من أتعامل معهم (أنا جيمي) هم الذين جيدون أنفسهم
يف زجية متثل نري غري متكايفء مع طرف آخر ،حيث يبين الزوج مبفرده أو تبين الزوجة
مبفردها .يف العادة يكونون أكرث حساسية لظروف زواجهم وأكرث استعدا ًدا لطللب املعونة.
هلذا فالربط الطبيعي الذي يقوم به بطرس بني قضية معاناة البار وبني النساء يف الزواح ال
يزال قابال للتطبيق عىل يومنا هذا.
عىل الرغم من أن مجيع املبادئ التي نناقشها يف هذا الفصل ميكن تطبيقها عىل رجل يبين زواجه
مبفرده ،إال أن غالبية الذين يعانون من موقف مثل هذا هن من الزوجات الاليت يعانني من
رشيرا
أزواج هم سبب املشاكل .كانت كارين يو ًما واحدة من هؤالء النساء .كنت رجال
ً
شديدا .ولكن صلواهتا وسلوكها
نفسيا
ً
وغري حساس .كان سلويك يسبب هلا معاناة عميقة وأملًا ً
التقي كانا أداة فعالة يف إطالق قدرة الله عىل حتويل زواجنا.

يائسا يف مواجهة زجيات
نحن ال نتوقع وال نعتقد أن الله يتوقع أن كل شخص سيصبح هد ًفا ً
مليئة باإلساءة ،كام حتدثنا يف هذا الكتاب .ولكن ألننا تعاملنا مع هذا املوضوع بعمق فيام
سبق ،فلن نخصص له املزيد من املساحة للحديث عنه مرة أخرى هنا .ولكننا نريدك أن
تفهم املعاناة التي نتحدث عنها هنا ال تتضمن أي رضر بالغ أو شديد لشخصك أو ألطفالك.
ولكنها قد تتضمن أن ختتار أن تكرس نفسك الستعداد حتمل املصاعب العاطفية ،أو املادية،
أو الروحية ،أو العائلية التي ميكن أن تنتج عن رشيكك بشكل مبارش.
قد يقول أحدهم« :ال! انا آسف .أنا لن أتعايش مع رشيك حيايت فيام بعد .سأرحل ،وأعرث عىل
شخص ال جيعلين أعاين كل هذا األمل».
عىل الرغم من أنه ميكننا تفهم ملاذا ال يرغب الكثريون يف حتمل أمل املعاناة النامجة عن
مشكالت الزواج ،إال أننا نود أن نذكر لك بعض األمور التي ميكنك التفكري فيها قبل أن
تتخذ هذا القرار.
 أوال ،حتى لو تركت هذا الزواج ،فستعاين .لن تكون هناك فقط مشاعر أمل عاطفي،ولكن ستكون هناك خسائر مادية ،واألمل واملعاناة الناجتني ألي أطفال موجودين يف تلك
العالقة ،والكثري من األشياء األخرى التي ستختفي يف حلظات .حني ترتك الزواج ،تأخذ
معك عدد كبري من الذكريات الدامئة واملسئوليات سواء أعجبك هذا أم ال .لذا فلم ال ختتار
التأمل يف وضع بار يف الزواج وتواجه مشكالتك؟
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ثانيا ،حني قابلت رشيك حياتك مل تكن تعتقد أن سيصبح تلك املشكلة التي تواجهها
 ًمرارا
اآلن .فام الذي جيعلك تعتقد أنك ستكون قادر عىل اختاذ قرار أفضل يف املرة التالية؟ ً
زواج ميلء باملشاكل آلخر ميلء باملشاكل ،وهم يعتقدون
أناسا يقفزون من
ٍ
ً
وتكرارا رأينا ً
متا ًما بأهنم كانوا حيلون مشكالهتم من خالل الرشيك اجلديد ،ليجدوا أهنم مل يفعلوا شي ًئا
إال استبدال تلك املشكالت مبشكالت أخرى.

الزواج اجليد هو مثل املاسة اجليدة :يف أغلب األحيان يكون عليك إزالة الكثري من الكربون
لرتى مجال تلك املاسة .ولكن مبجرد أن ترى هذا اجلامل الفريد املختبيء خلف تلك الطبقة
الداكنة ،فستعرف أن األمر يستحق العناء من أجله.

 ثالثًا ،لدى الكثريين من الناس االعتقاد اخلاطيء بأهنم لو عرثوا عىل الشخص الصحيح،فسيشعرون مبشاعر إجيابية طوال الوقت .بسبب هذا التفكري اخلاطيء ،يشعر الكثريون
حني يواجهون بعض املشكالت يف الزواج بأهنم قد اقرتفوا خطأ يف االختيار .عند ذلك
يكونون جمربني بأن يستسلموا ويعيشوا يف هزمية أو أن يرتاجعوا مرة أخرى للعامل حماولني
البحث عن «الشخص املناسب» هذا ليس إال حمض ُهراء!

كل زواج سيمر مبشكالت ما .لن يتمتع أي زوجني مبشاعر إجيابية نحو بعضهام طوال
الوقت .الطريق الذي يقود للزواج الذي تريده ليس العقلية املبنية عىل بعض املسلسالت
التليفزيونية ،أو عىل بعض القصص الرومانسية الرخيصة .إنه العالقة امللتزمة والتي نبذل فيها
الكثري من اجلهد لنعمل ما هو صواب ونثق يف أن الله سيأيت لنا بالنتائج التي نتمناها.

قرر أن تتبع مثال يسوع بأن تقبل أن تتأمل بينام تفعل اخلري من أجل زواجك .تذكر أنه حني
كنت ضائ ًعا يف اخلطية ،تأمل يسوع من أجلك .لو مل يتأمل يسوع البار ألجلنا ،لكان العامل
اليوم يف حالة من الفوىض اليائسة .ولكن بسبب حمبة يسوع املضحية الطاهرة أصبح لدينا
طريق ننال به اخلالص واحلياة اجلديدة.
يوميا ،وسيقودك
يسوع هو املثال لكل من يعانون يف عالقات سيئة اليوم .اتبع مثاله ،وانظر له ً
عرب املشكلة إىل النرصة.

 .3الرؤية:

املبدأ الثالث هو الرؤية .تقول كلامت أمثال « 18 :29بِ َ
ال ُرؤْ َيا يجَ َْم ُح الشَّ ْع ُبَ ،أ َّما َح ِاف ُظ
الشرَّ ِ ي َع ِة َف ُطو َبا ُه».
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بارا؟ قبل أن تصري
ماذا تريد أن حيدث يف زواجك؟ كيف سيترصف رشيك حياتك لو كان ً
ناجحا ،أنت يف حاجة ألن تعرف شكل النجاح .لو مل تكن تعرف ماذا تريد ،فسيكون
ً
وصولك له حادثة عرضية.

قبل بناء املباين العظيمة ،يكون لدى املهندس املعامري تصميم .قبل عمل أي ٍ
عمل فين ،يعرف
الفنان يف خياله ما يريد أن ينتجه .قبل أن يتم تسجيل أي أغنية رائعة ،يكون كاتب األغنية
قد سمعها وهي ترتدد يف مسامع خياله .أي يشء جيد أو عظيم حيدث يف تلك احلياة ،حيدث يف
العادة كجزء من خطة وليس بالصدفة.

هذه واحدة من احلقائق القوية التي نراها من خالل أمثال  .18 :29حيث يوصينا كاتب
األمثال بأن علينا أن نضع أعيننا عىل خطة ليك يتم توجيه أفعالنا ومواقفنا يف نفس اجتاه تلك
اخلطة .لو مل تكن لديك خطة ،فسيكون سلوكك جاحمًا.

طريقة جيدة لفهم هذا األمر هي أن تفكر يف فرس يأكل يف أحد املراعي .حني ال يكون
لديه غرض أو خطة حلياته ،جيول هنا وهناك يف املرعى بشكل عشوايئ .واآلن فكر يف فرس
لديه حمراث خلفه .بينام حيرث ،يقوده الفالح يف سبيل مستقيم ،وبينام يتحرك ميكن رؤية أن
حتركاته مثمرة ،وميكن التنبؤ هبا .كام أن هذا الفرس يلبس غاممة عىل عيناه ليك يبقي تركيزه
ً
مبارشا عىل ما هو أمامه.

بنفس الطريقة نحن يف حاجة ألن تكون لدينا خطة حلياتنا .تبدأ تلك اخلطة حني نطلب الله
داخليا يف أذهاننا ،.وبصرية عميقة
انطباعا
حلياتنا ونسأله عن مشيئته حلياتنا .الله عادة ما يعطينا
ً
ً
بشأن إرادته .هذه االنطباعات هامة ،ولكنها جيب يف الوقت ذاته أن تتفق مع كلمة الله .بل
أن احلقيقة هي ان أغلب الرؤى الشخصية التي لديه حلياتنا الشخصية ستأيت بشكل مبارش من
الكتاب املقدس .فقد أخربنا يف كلمته عن نوعية الزواج التي يرغب يف أن نتمتع هبا.

ورغم أنه ميأل الفراغات املوجودة يف املبادئ العامة بواسطة إعالنات شخصية حلياتنا اخلاصة،
إال أن معظم ما يرغبه لنا موجود يف كلمته .ولذا فمن املهم أن نقرأ وندرس الكتاب املقدس
لنكتشف مشيئته لنا.

ٍ
عندئذ علينا
مبجرد أن نصيل من أجل مشيئة الله وندرس كلمته باجتهاد فسنفهم ما يريده لنا.
أن نسلك ونصيل بطريقة بطريقة مناسبة مصممة لتحقيق أهدافنا .فمثال ،لو كانت كلمة الله
تقول أنه جيب أن يكون لنا أطفال أبرار ،فكيف يرشدنا الله لتحقيق هذا اهلدف؟ كلمته
192

مليئة باحلكمة والعمق الالزمني لآلباء الراغبني يف تربية أطفال أتقياء .لو فعلنا ما تقول كلمة
الله أن علينا أن نفعله ،فستكون النتيجة أننا سنحظى بأوالد أبرار.

نفس األمر ينطبق عىل أي جانب آخر من جوانب حياتنا .علينا أن نصيل طالبني مشيئة الله،
وسيعطينا هو انطباعات ورؤية بشأن النقطة التي يريدنا أن نذهب إليها .ولو ترصفنا وصلينا
يف طاعة لكلمة الله ولقيادته ،فسنصل لتلك النقطة.

هل لديك خطة حلياتك؟ هل تعرف ما حتتاج ألن تفعله ملواجهة املشكالت والتحديات يف
حياتك وزواجك؟

لو كانت إجابتك ال ،فأول يشء عليك أن تفعله هو أن تطلب الله للخطة وللحلول .تذكر،
حني ال تعرف وجهتك ،فسيكون وصولك لتلك الوجهة مبثابة معجزة! باستخدام كلمة الله
كسلطة مطلقة وكمصدر مطلق للحق ،اطلب مشيئته بشأن ما عليك أن تفعله ،واعمل كل
يوم عىل الوصول إىل هناك ،خطوة بعد األخرى.
 .4الدعم اإلجيايب:

املبدأ الرابع ملن يقومون بالبناء مبفردهم هو الدعم اإلجيايب .يبدو أنه يف كل مكان نتطلع إليه
اليوم ،هناك جمموعة دعم تظهر من أجل األفراد ،أو األزواج ،أو العائالت املحتاجة .إنه ألمر
رائع! حني منر بأوقات عصيبة ،نكون يف حاجة لشخص يصيل معنا ويشجعنا .كام أننا نحتاج
لشخص ميكن أن حياسبنا ليك ال نفعل أشياء محقاء أو نرتك الختاذ قراراتنا بفردية.

نرجو أن يكون لديك قس وأصدقاء أتقياء ميكنهم أن يعطوك الدعم الذي حتتاجه .سواء
اعرتفت هبذا أم ال ،مجيعنا يف حاجة هلذا النوع من الدعم العاطفي والعميل ال سيام يف األوقات
الصعبة يف حياتنا .لو مل يكن لديك شخص ميكنك التحدث والصالة معه بشأن صعوبات
الزواج التي متر هبا/أو املشكالت التي تواجهها يف حوانب أخرى يف حياتك ،فابدأ يف الصالة
ألجل شخص كهذا ،وابدأ يف السعي للعثور عليه.

راع
أفضل مكان ميكنك أن تبدأ البحث فيه هو كنيسة مؤمنة بالكتاب املقدس .ابحث عن ٍ
أو مشري ،أو جمموعة دعم و/أو شخص تقي ميكنك التحدث والصالة معه بشكل منتظم
ألجل موقفك .تأكد من أن املشورة التي تستقبلها كتابية .كام أن عليك أن تعرف أنك لست
يف حاجة للكثري من اآلراء .أنت يف حاجة ملشورة تقية وإىل تشجيع إهلي.
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يف بحثك عن التشجيع فكر يف هذه النصائح بحرص:

حذرا يف اختيار من تشارك معهم تفاصيل حياتك وزواجك .النساء بصورة خاصة
 كنً
جمربات بشكل خاص برسد تفاصيل خاصة ألعضاء العائلة القريبة وللصديقات .ما
مل يكن هؤالء بالغو النضج وأتقياء ،فأنت ترتكبني غلطة بفعل هذا .لو ذهبت ألكرث
أيضا .ابحث عن أشخاص أتقياء
من شخصني أو ثالثة مبشكلتك ،فأنت ترتكب غلطة ً
وناضجني وأخربهم مبشكالتك ومشاعرك .اطلب منهم أن يصلوا من أجلك بانتظام وأن
حياسبوك مبواجهة أمينة وبنصح عند احلاجة.
 ال حتبط وال تتأثر باألشخاص الغري أتقياء الذين يشجعونك عىل فعل أشياء سيئة أو الذينيضطهدونك لفعل األشياء الصحيحة .اتبع الله واطلب التشجيع من الناس األتقياء.
قادرا عىل أن تثبت ضد أي قدر كبري من النصائح الغري تقية أو
لو فعلت هذا ستكون ً
التأثريات السلبية التي قد حياول أن يؤثر هبا عليك أناس من العامل .ستجد صعوبة يف
الثبات يف وجه ضغط اخلطية لو مل تطلب الله وتلتمس التشجيع الذي ميكن أن يقدمه
أناس أتقياء.
لك ٌ

لو كنت يف زواج حتاول أن تبنيه مبفردك ،فنحن نأمل أن تكون قد وجدت بعض العون
والتشجيع يف هذا الفصل .ورغم أنه هناك العديد من األسئلة والقضايا والتي رمبا مل نجب
عليها ،إال أننا نأمل أنك ستجد إجابات ألسئلتك التي مل نناقشها ،نأمل أنك ستجد إجابات
عليها يف أحد الفصول األخرى هلذا الكتاب .لو مل حيدث هذا ،فنحن واثقون أن الله سيقودك
لإلجابات التي حتتاجها بينام تطلب وجهه بجدية.

طالبا مشيئته الكاملة حلياتك .اليوم ،بينام
نصيل أن يغمرك الله بربكات عظيمة بينام تسعى ً
ً
تواصل البناء مبفردك ب ٍ
منخرطا يف بناء زواج األحالم م ًعا
رب إهلي ،نصيل أن جتد نفسك برسعة
برفقة رشيك حياتك.
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السعادة يف احللو واملر
إمتاعا عىل اإلطالق يف حيايت (أنا جيمي) حدثت يف الفرتة الزمنية التي
بعض اخلربات األكرث
ً
قضيتها يف تدريب بعض املقبلني عىل الزواج .متكنت من تقديم املشورة لكل خطيبني ينوون
أسبوعيا معهم ملدة مخسة أو ستة أسابيع قبل
الزواج يف كنيستنا ،حيث كنت أقيض ساعة
ً
زواجهم.

سياسة كنيستنا هي أننا ال نعقد أي زواج فيها ما مل يقم الرشيكني بإكامل هذه الدراسة،
جدا منهم مرت بالطالق أو مبشاكل كبرية يف زواجهم.
ونسبة ضئيلة ً

تقريبا من
شخصيا املشورة ،وزَ َّوجت الكثريين ،وكانوا كلهم
يف واقع األمر قدمت أنا
ً
ً
جدا .وبالطبع هذا ليس تارخيًا
رعيتنا ،ومل نرى من بني هؤالء مجي ًعا إال حاالت طالق قليلة ً
كامال ،ولكنه أفضل بكثري من املعدالت املتوسطة يف أماكن أخرى.

لو كان هناك موضوع به نقص يف التعليم ،فهو الزواج .فهذه العالقة الوحيدة ميكنها أن جتعل
وأيضا يف
الناس بائسني أو منتشني ،ولذا ،فهم يف حاجة للحصول عىل املعلومات الصحيحة
ً
ٍ
إلعداد جيد .كام أن الزواج مؤسسة معقدة هلا مطالب روحية ،وجسامنية ،ومالية،
حاجة
واجتامعية ،وعائلية ،وذهنية .هذا التعقيد يتطلب من األزواج والزوجات أن يكونوا ملتزمني
بإعداد أنفسهم يف كل جانب.
جزء كبري من املشكالت التي يتعرض هلا الزواج اليوم يرجع ببساطة لنقص اإلعداد اجليد
قبل الزواج .فاملقبلون عىل الزواج ال يعرفون أن عليهم أن يعدوا أنفسهم أو أهنم ال يعرفون
من أين حيصلون عىل العون يف هذا األمر .إهنا مأساة أن لدينا الكثري من الربامج التعليمية
املتاحة عن مواد خمتلفة اليوم ،ولكن القليل منها فقط يعلم الناس عن املهارات الرضورية
للزواج .لذا بسبب نقص اإلعداد ،ينتهي احلال بالكثري من األزواج بالسقوط يف فخ اليأس
نتيجة آلالم الزواج اليسء.
باإلضافة إىل تعليم املقبلني عىل الزواج الكثري من املعلومات املذكورة يف هذا الكتاب،
نواح هامة يف الزواج ،نسميها «اجلوانب املمتعة»
نعطيهم ً
أيضا إرشادات حمددة يف مخسة ٍ
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وهي اجلنس ،والتواصل ،واألطفال ،واألمور املالية ،واألقارب .يف أغلب احلاالت يكون
السبب الذي من أجله قرر االثنان االرتباط هو أحد تلك األسباب املذكورة أعاله.
إلعداد املقبلني عىل الزواج يف هذا اجلوانب استخدمت ورقة فعالة للمساعدة عىل هذا وهي
ورقة «جرد توقعات الزواج» .هذا االستبيان الطويل يسأل كل خطيب من اخلطيبني عن
توقعاته أو توقعاهتا من الزواج بشكل أسايس يف كل جانب من اجلوانب املذكورة أعاله.
ُيطلب من كل منهام ملء استامرته مبفرده دون مناقشة إجاباهتام وتتم إعادة االستبيان يف
األسبوع التايل للمقارنة يف حضور أحد املشريين.
أغلب املخطوبني الذين أعطيتهم تلك االستامرة أعادوها يف األسبوع التايل ،وهم هيزون
أبدا يف تلك األشياء من قبل».
رءوسهم ويقولون شي ًئا مثل« :إن هذه األسئلة صعبة .مل أفكر ً
أغلب املقبلني عىل الزواج ال يفكرون بعمق كبري يف موضوع الزواج .بالطبع يتحدثون عن
كافيا .الزواج
املكان الذي سيعيشون فيه وعن رغباهتم العامة وأحالمهم ،ولكن هذا ليس ً
هو أهم عالقة يف احلياة ،باستثناء عالقة املرء الفردية مع يسوع .لذا فاملعرفة السطحية وبعض
املحادثات العشوائية عن املستقبل ليست إال خطة فاشلة ألي اثنني حيبان بعضهام.

باإلضافة إىل إجاباهتم عىل استامرة االستبيان بإحساس باالرتباك واإلحباط ،يكتشف بعض
املخطوبون أن هناك خالفات حادة بشأن بعض األمور املتعلقة بحياهتام التالية م ًعا حتى
دون أن يدركوا هذا .بينام كنا نقارن إجابات اثنني من استبيانيهام بخصوص توقعاهتام بشأن
األطفال عربت املرأة عن رغبتها يف أن يكون لدهيا طفلني فقط ،بينام كتب خطيبها أنه كان
يريد ستة أو مثانية!
فورا« :ماذا؟ مستحيل!»
حني سمعت هذا ردت ً

الكثري من املخطوبني اآلخرين كتبوا أشياء متناقضة متا ًما بخصوص العمل ،أو الكنيسة
التي سيواظبون عليها ،أو كيفية إنفاق نقودهم ،أو توقعاهتم اجلنسية ،وأشياء أخرى .كانت
األوقات التي قضوها يف األستعداد للزواج سبب إنقاذ حلياة كثريين.
يف احلقيقة ميكنين أن أقول أنه من بني كل من قدمت هلم املشورة ،قرر  %15عدم الزواج،
ألهنم أدركوا أهنم ليسوا متوافقني مع من يزمعون الزواج منهم بدرجة كافية .أما من بالنسبة
ملن أكملوا عملية املشورة معنا ،فال يزال اجلهد الذي بذلوه يف االستعداد لزواجهم يف تلك
الفرتة يؤيت مثاره حتى اليوم.
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رغم أن الله خطط لكل من املال ،واألطفال ،واجلنس ،والتواصل ،واألقارب ليك تكون
مجيعها عنارص تسبب الشبع يف الزواج إال أن تلك اجلوانب أصبحت مبثابة حقول ألغام
للكثريين وسببت الكثري من األمل واإلحباط .بسبب احلامس بشأن الزواج واالنجذاب له
بسبب التوقعات املستقبلية بالشبع واملتعة ،يقول الكثريون «نعم أقبل ».آملني يف أن جيدوا
ما ظلوا يبحثون عنه بعد أن تنتهي مراسم الزواج .ولكن بسبب أن جمتمعنا جاهل بشدة فيام
يتعلق مبهارات احلياة الزوجية ،فنفس اجلوانب التي جتذب اثنني للزواج هي بعينها التي يقول
املقبلون عىل الطالق أهنا السبب يف طلبات طالقهم كأسباب لطلبهم هذا .ما كان ميكن أن
يصبح -بل وما جيب أن يصبح-متعة مستمرة طوال احلياة حتول إىل خربة مؤملة .ومثل احلرشات
التي مصيدة احلرشات ،يسعى الزوجني لتذوق املتع التي يقدمها الزواج ،ليجدوا أهنا ال تدوم
إال لشهور قليلة أو لسنوات قليلة ليكتشفوا بعدها أهنم واقعني يف فخ عالقة هدامة.
لكن اخلرب السار هو :هناك طريقًا أفضل.

قبل أن نتحدث بشكل تفصييل عن املهارات املطلوبة يف اخلمس جوانب الزوجية املمتعة،
ٍ
ناجح لبقية حياتكام م ًعا .ألفعل هذا ع َّ
يل
أريد أن أعلمكم كيفية احلفاظ عىل زواج
سعيد و ٍ
أن أذكركم بأحد أهم أمثال املسيح ،وهو مثل الزارع املذكور يف مرقس .4

ريا يف أحد األيام ،أراد أن يعلمهم ما هي متطلبات أن يكون
بينام كان يسوع يعلم مج ًعا غف ً
ً
ناجحا .كان الكثريون يأتون إىل يسوع ويلتزمون باحلياة معه ،إال أن
تلميذا
املرء
مثمرا و ً
ً
يسوع كان يعرف أن غالبيتهم مل يكونوا واعني حقًا لطبيعة االلتزام الذي يقومون به ولطبيعة
مثن النجاح الذي سيدفعونه.
لذا أخربهم يسوع مبثال ليك يعلمهم ثالثة صفات هامة للسعادة والنجاح يف ملكوت الله.
نفس الصفات الثالثة تعترب مكونات أساسية للزواج السعيد الناجح عىل املدى الطويل .اقرأ
هذا املثل الذي قاله يسوع:

الز ِ
ار ُع َق ْد َخ َر َج لِ َي ْز َر َعَ ،و ِفيماَ ُه َو َي ْز َر ُع َسق َ
َط َب ْع ٌض َعلىَ َّ
الط ِر ِ
يقَ ،ف َجا َء ْت
«اس َم ُعوا! ُه َو َذا َّ
ْ
آخ ُر َعلىَ َم َك ٍ
السماَ ِء َو َأ َك َل ْت ُهَ .و َسق َ
ان محُ ِْج ٍرَ ،ح ْي ُ
ريةٌ َ ،ف َن َب َت
َط َ
ث لمَ ْ ت َُك ْن َل ُه ت ُْر َب ٌة َك ِث َ
ُط ُي ُ
ور َّ

ضَ .و ِ
لك ْن لمَ َّا َأشرْ َ َق ِ
ال إِ ْذ لمَ ْ َي ُك ْن َل ُه ُع ْم ُق َأ ْر ٍ
َحا ً
ف.
احترَ ََقَ ،و إِ ْذ لمَ ْ َي ُك ْن َل ُه َأ ْص ٌل َج َّ
س ْ
ت الشَّ ْم ُ
آخ ُر فيِ َ
آخ ُر فيِ الشَّ ْو ِكَ ،ف َط َل َع الشَّ ْو ُك َو َخ َنق َُه َف َل ْم ُي ْع ِط ثمَ َ ًراَ .و َسق َ
َو َسق َ
األ ْر ِ
ض الجْ َ ِّي َد ِة،
َط َ
َط َ
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َف َأ ْع َطى ثمَ َرا َي ْص َع ُد َو َي ْن ُموَ ،ف َأتىَ َو ِ
آخ ُر بمِ ِئ ٍَة»ُ .ث َّم َق َ
اح ٌد بِ َث َ
ال لهَ ُ ْمَ «:م ْن َل ُه
ني َو َ
ني َو َ
آخ ُر بِ ِس ِّت َ
ال ِث َ
ً
ُأ ُذن ِ ِ
لس ْم ِعَ ،ف ْل َي ْس َم ْع» مرقس 9 -3 :4
َان ل َّ

وفقًا هلذا املثل الذي قاله يسوع هناك ثالثة صفات ميكنها أن متنع النجاح عىل املدى الطويل
متا ًما كام جتعل مجيع أنواع الرتبة غري صاحلة للزراعة أو لإلمثار .أنواع الرتبة هي :األرض
املحجرة ،واألرض الشائكة ،واألرض الغري عميقة الرتبة .لو شعرت يف نفسك أنك مثل واحدة
من أنواع األرض السيئة تلك ،فعليك أن تعرف أن عالقتك بيسوع وبزواجك ،لن تكون
سعيدة وناجحة كام جيب أن تكون.
من ناحية أخرى وصف يسوع األرض اجليدة بأهنا ليس فيها أي صفة من الصفات السيئة
التي تعيق اإلمثار طويل املدى .لذا فاألرض اجليدة ميكنها أن تثمر إما ثالثني أو ستني أو مائة
ضعف .فعليك إ ًذا أن تكون ً
جيدا ليس فقط يف عالقتك بيسوع ،ولكن
مثرا ً
أرضا جيدة تثمر ً
كذلك يف زواجك ،حماوال بأي تكلفة أن تتجنب الصفات السلبية التي متنع اإلمثار يف تلك
العالقات الطويلة املدى.

ملساعدتك عىل فعل هذاِ ،
ألق نظرة أكرث إمعانًا عىل الصفات الثالثة الالزمة للنجاح املستمر
يف الزواج.

ثالثة أساسات للسعادة والنجاح املستمرين يف الزواج

رقم واحد :املعرفة « -املكان املحجر»:

نوع األرض األول الذي حتدث عنه يسوع قائال أنه غري مثمر هو األرض املحجرة عىل جانب
فورا وأخذت البذار
الطريق .حني وقعت البذار عىل األماكن املحجرة ،أتت طيور السامء ً
بعيدا .ألن األرض كانت حمجرة تم التقاط البذار منها بسهولة ودون وجود أدىن فرصة هلا
ً
لعمل جذر عميق.

يقول هوشع َ « 6 :4ق ْد َه َل َك َش ْع ِبي ِم ْن َع َد ِم المْ َ ْع ِر َف ِة ».حني ندخل الزواج بدون قلب منكرس
طالب أن يعرف كلمة الله ،نكون مبثابة فريسة سهلة خلداع الشيطان .فال ميكنه فقط أن
يسلب احلق بسهولة من قلوبنا القاسية ،وكن ميكنه كذلك بسهولة أن خيدع العقل اجلاهل.
الكثري من اجلهل واخلطايا التي يقبلها العامل برسور كبري اليوم حدثت بسبب نقص املعرفة
والقبول لكلمة الله.
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بخصوص أمهية معرفتنا بكلمة الله قال يسوع يف (متى :)4 :4

إلنْسانُ َ ،بلْ بِ ُكلِّ َك ِل َم ٍة تخَ ْ ُر ُج ِم ْن َف ِم ِ
الله»
« َم ْك ُت ٌ
وبَ :ل ْي َ
س بِالخْ ُ ْب ِز َو ْح َد ُه يحَ َْيا ا ِ َ

لو كانت كلمة الله ال تقول أي يشء بشأن األطفال ،أو اجلنس ،أو التواصل ،أو األمور املالية،
أو العائلة ،فلرمبا كان لنا مجي ًعا مربر للفشل .إال أن كلمة الله عامرة باملعلومات العملية التي
ختربنا بكيفية الترصف والسلوك يف كل جانب من جوانب حياتنا.

أول يشء حيتاج املرء ألن يفعله يف احلياة هو أن يطلب الله وحقه ونعمته بكل قوة .قال يسوع
هذا الوعد يف متى 33 :6

الله َوبِر ُهَ ،و ِ
وت ِ
ِ
لك ِن ْ
اط ُل ُبوا َأ َّو ً
هذ ِه ُك ُّل َها ت َُزا ُد َل ُك ْم.
ال َم َل ُك َ
َّ

مجيع متطلبات حتقيق النجاح يف احلياة يف انتظارنا فقط لو طلبنا الله أوال.

بينام كنت (أنا جيمي) أقدم املشورة للمقبلني عىل الزواج ،ترجاين الكثريون منهم أن أعمل
هلم استثنا ًءا وأزوجهم دون القيام باملشورة .قبل أن أمتتع باخلربة الكافية ،عملت بعض
االستثناءات موافقًا عىل تزويج بعضهم إن وافقوا عىل القيام بجلسات مشورة بعد الزواج.
رسعان ما اكتشفت أن تلك كانت غلطة كبرية.

تقريبا يف كل حالة عملت فيها
ثانيا،
أوال ،بعد أن تزوجواً ،
ً
نادرا ما كانوا يأتون للمشورةً .
استثنا ًءا ،انتهى احلال بالزوجني إىل الطالق أو إىل املعاناة بسبب مشكالت كبرية يف الزواج
خالل سنة أو سنتني .رسعان ما تعلمت أال أساند أي شخصني غري راغبني يف الرتوي أو يف
اإلبطاء من رسعتهام ليعدا نفسيهام بالطريقة الالئقة.

أبدا من صعوبة يف مساعدة أي زوجني كانا
يف خدمة املشورة الزوجية التي أقدمها مل أعاين ً
كتبا للقراءة وواجبات للقيام
مستعدان للتعلم .بينام كنت أقدم هلام اإلرشاد كنت أعطيهم ً
هبا بني جلسة وأخرى ،ومل أواجه يو ًما مشكلة مع من كانوا يدرسون ويطبقون ما يتعلمونه.
ولكن يف كل احلاالت التي فشلت يف الزواج ،كان الشعور بالكربياء أو الكسل الذان مينعان
ريا يف الفشل.
املرء من التعلم ،مسامهًا كب ً

بينام كان يسوع يعلم الناس يف مثل الزارع ،أكد أوال عىل أمهية التحيل بروح منفتحة قابلة
للتعلم .األرض اجليدة تكون حمروثة ومهيأة لقبول البذار .سنة تلو األخرى ،تصبح الرتبة
انكسارا ونعومة .تلك هي صورة القلب اجليد.
اجليدة أكرث
ً
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وباإلضافة إىل هذا ،لسنا يف حاجة فقط ألن نصغي ملا تقوله كلمة الله قبل أن نتزوج ،ولكننا
يف حاجة ألن تكون لنا قلو ًبا منفتحة بينام نطلب منه بذرة احلياة.

حني تأيت الطيور لرسقة البذور التي وقعت عىل األرض اجليدة ،لن جتدها ألهنا أصبحت يف
وقريبا ستبدأ تزهر وهي عامرة باحلياة .ال تسمح لنفسك باالسرتخاء
حالة عمل يف داخل الرتبة
ً
يف أية حالة أقل من املعرفة الكاملة لكل يشء تقوله كلمة الله .حياتك وزواجك يعتمدان عىل
معرفتك الكاملة بكلمة الله .تأمل يف الكلامت القوية الواردة يف الشاهدين الكتابيني التاليني:

ال ِم ِ
وع لِ ْلي ُه ِ
َفق َ
ال ِمي َف ِبالحْ َ ِقيق َِة ت َُكونُونَ َت َ
ين آ َم ُنوا بِ ِه«:إِن َُّك ْم إِنْ َث َب ُّت ْم فيِ َك َ
يذي،
ود ا َّل ِذ َ
َال َي ُس ُ َ
َوت َْع ِر ُفونَ الحْ َ َّقَ ،والحْ َ ُّق يحُ َِّر ُر ُك ْم»( .يوحنا )32-31 :8

اق ،فيِ َم َد ِ
« َالحْ ِ ْك َم ُة ُت َن ِ
وس َ
األ ْس َو ِ
ادي فيِ الخْ َ ِ
ار ِج .فيِ الشَّ َوا ِر ِع ت ُْع ِطي َص ْوتهَ َ ا .ت َْد ُعو فيِ ُر ُؤ ِ
اخ ِل

َ
ال َم َها َق ِائ َل ًة« :إِلىَ َم َتى َأيهُّ َ ا الجْ ُ َّه ُ
األ ْب َو ِ
اب .فيِ المْ َ ِدي َن ِة ت ُْب ِدي َك َ
ال تحُ ِ ُّبونَ الجْ َ ْه َلَ ،والمْ ُ ْس َت ْه ِز ُئونَ
يخيَ .
يض َل ُكم ُر ِ
االس ِت ْه َز ِاءَ ،والحْ َ ْمقَى ُيب ِغ ُضونَ ا ْل ِع ْل َم؟ اِ ْر ِج ُعوا ِع ْن َد ت َْوبِ ِ
هأن ََذا ُأ ِف ُ
وحي.
ُيسرَ ُّ ونَ بِ ْ
ْ
ْ
َ
ِ
ُأ َع ِّل ُم ُكم َك ِلماَتيِ َ .
ورتيِ ،
س َم ْن ُي َباليِ َ ،بلْ َر َف ْض ُت ْم ُكلَّ َمشُ َ
«ألنيِّ َد َع ْو ُت َفأ َب ْي ُت ْمَ ،و َم َد ْد ُت َيدي َو َل ْي َ
ْ
َولمَ ْ تَر َض ْوا ت َْوبِ ِ
أيضا َأ ْض َح ُك ِع ْن َد َب ِلي ِت ُكمَ .أشْ َم ُت ِع ْن َد مجَ ِ ِ
يء َخ ْو ِف ُك ْم .إِ َذا َجا َء
يخيَ .ف َأنَا ً
َّ ْ
ْ
َخ ْو ُف ُك ْم َك َع ِ
الز ْو َب َع ِة ،إِ َذا َجا َء ْت َع َل ْي ُك ْم ِش َّدةٌ َو ِض ٌ
َت َب ِل َّي ُت ُك ْم َك َّ
اصف ٍَةَ ،و َأت ْ
يقِ .حي َن ِئ ٍذ َي ْد ُعو َننيِ

ال يجَ ِ ُدو َننيِ َ .
َف َ
يبُ .ي َب ِّك ُرونَ إِليَ َّ َف َ
ألنهَّ ُ ْم َأ ْبغ ُ
الر ِّب .لمَ ْ َي ْر َض ْوا
َضوا ا ْل ِع ْل َم َولمَ ْ يخَ ْ َت ُ
ال َأ ْس َت ِج ُ
اروا مخَ َ ا َف َة َّ
ِ ِ ْ
ِ
ِ
ِ
يق ِهمَ ،و َيشْ َب ُعونَ ِم ْن ُمؤَا َم َراتهِ ِمَ .
ألنَّ
َمشُ َ
ْ
ورتيِ َ .ر َذ ُلوا ُكلَّ ت َْوبِيخيَ .فلذل َك َيأ ُك ُلونَ م ْن ثمَ َ ِر َط ِر ْ
يد ُهمَ .أ َّما المْ ُس َت ِم ُع ليِ َفيس ُك ُن ِ
اح َة الجْ ُ َّه ِ
يح ِم ْن
ْار ِت َدا َد الحْ َ ْمقَى َي ْق ُت ُل ُه ْمَ ،و َر َ
آم ًناَ ،و َي ْسترَ ِ ُ
ال ُت ِب ُ ْ
َْ
ْ
َخ ْو ِ
ف الشرَّ ِّ »( .أمثال )33 -20 :1

رقم اثنني :االلتزام « -األرض الغري عميقة»:

نوع األرض الثاين الذي أشار إليه يسوع عىل أنه ال يتناسب مع اإلمثار الطويل املدى هو
األرض الغري عميقة .هذا النوع من األرض سيقبل البذار ويسمح هلا بالنمو لفرتة من الزمن.
بعمق ٍ
ٍ
كاف لتصبح ثابتة وجتد
إال أنه بسبب سطحيته ،فالبذار ال تتمكن من تأصيل جذورها
الرطوبة والغذاء الذان حتتاج إليهام .لذا فحني تبدأ حرارة الشمس يف االشتداد عىل هذه النبتة
احلديثة العهد ،ال ميكن لألرض الغري عميقة أن حتتملها.
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أحد األشياء املزعجة للغاية بشأن الطالق هو أن الشخصني الذان يتطلقا وقفا م ًعا قبل سنوات
من قرار انفصاهلام وتعهدا بأن يكونا م ًعا «يف الرساء والرضاء ،ويف الغىن والفقر ،ويف الصحة
عهدا مدى
واملرض ،وبأن نحب بعضنا وهنتم ببعضنا حتى يفرقهنا املوت ».لقد قطعا م ًعا ً
احلياة بأن يبقيا أمينني لبعضهام بغض النظر عام سيواجهانه( .هذا هو سبب وجود احتامالت
مبواجهة أوقات ٍ
سيئة يف عهود الزواج).
هذه االلتزامات التي يتعهد هبا الطرفان نحو بعضهام ،يفرتض أن متنحهام األمان .يف املايض،
بغض النظر عام حيدث ،كان الطرفان ملتزمان ببعضهام .أما اليوم ،فاحلال ببساطة مل تعد
كسابق عهدها .فالكثريون من الناس الذين يتزوجون اليوم ليسوا ملتزمني بشكل كامل.

باملناسبة ،أرجو أن تفهم أنين ال أحاول أن أجعل مجيع املطلقني يشعرون بالذنب ،ألين أعرف
أن الكثريون ليسوا إال ضحايا أبرياء للطالق .ورغم أهنم كانوا مستعدين لالستمرار وللعمل
عىل حل األمور ،إال أن رشكاءهم مل يكونوا مستعدين هلذا .لو كنت من هذه الفئة ،أرجو أال
شخصا تتعامل مع االلتزامات
تأخذ الكلامت التي أقوهلا وكأهنا نقد شخيص لك .ولكن لو كنت
ً
طويلة املدى باستهتار ،وتفكر وهتدد بالطالق كلام ظهرت مشكلة ،فأنا أحتدث إليك.
رغم أن الله مستعد أن يغفر كل خطايانا ،إال أن علينا أن ندرك الطبيعة اخلطرية لنقض عهود
الزواج .خيربنا الله يف مالخي  16 :2بأنه يبغض الطالق .ملاذا يبغض هذا األمر؟ ألنه تعبري عن
أبدا ،فهذا بالضبط ما يعنيه.
عدم األمانة ،وهو إله أمني .حني خيربنا بأنه لن يرتكنا ولن هيملنا ً
أينام كنا وأ ًيا كان ما نفعله ،فهو معنا .يف بعض األحيان رمبا نتمىن لو مل يكن معنا -ولكنه
يكون موجو ًدا.

خيارا وأن يكتسبوا عمق
املتزوجون عليهم أن يقبلوا بحكمة حقيقة أن الطالق ليس
ً
الشخصية والقناعات الالزمة الحتامل أوقات املعاناة والتجربة .كل زواج حتماً سيواجه
بعض تلك األوقات الصعبة .ورغم أنه ليس هناك جمد يف املعاناة املستمرة عرب احلياة ،إال أن
هناك منفعة عظيمة يف ممارسة األمانة يف األوقات الصعبة ويف التعلم من املشاكل واإلخفاقات.
تلك واحدة من األشياء األساسية التي تسهم يف بناء زواج قوي وناجح .واألكرث من هذا هو
أننا حني نستسلم يف األوقات الصعبة اخلاصة بالعمل واحلرث يف حقول الزواج ،فأننا ال نخترب
أبدا فرح جين مثار احلسنات املوعودة املرتبطة باحلصاد.
ً

يف مكتبي هناك صورة ملركب رشاعي كبري يبحر يف مياة هائجة .اخرتت تلك الصورة بالتحديد
جيدا».
ارا ً
ألهنا تذكرين مبقولة قوية سمعتها ذات مرة« :البحر اهلادئ مل يثمر يو ًما َب َّح ً
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مذكرا نفيس بأن عىل أن أثابر .بينام
يف أثناء أوقات اخلدمة الصعبة ،عادة أنظر لتلك الصورة
ً
كنت أمر بأوقات عامرة بالصعوبات واإلحباطات ،وجدت دو ًما أن تلك األوقات تعمل عمقًا
يف الشخصية يف حيايت بدرجة ال ميكن أن يعملها أي يشء آخر .كام أنين بعد أن أكون قد
احتملت تلك األوقات العصيبة ،أتشجع بأنه ميكنين أن أفعل هذا ثانية مبعونة الله.
وبنفس الطريقة ،هناك قوة وأمان عظيمني يتدفقان إىل الزواج حني يرفض اثنان االستسالم.
تذكر أن الزواج القوي ال حيدث نتيجة لقصص خيالية ،وإمنا حيدث نتيجة اللتزام شخصني
بالعمل والتضحية طوال حياهتام لتحقيق كل ما يتمنياه لزواجهام.
الزواج يشبه تلك القصة القدمية التي حتيك عن اإلفطار .السؤال هو« :من كان أكرث إلتزا ًما
بتجهيز إفطارك ،الدجاجة التي وضعت البيضة أم اخلنزير الذي قدم اللحم؟» واإلجابة
الواضحة هي اخلنزير ،ألن الدجاجة مل تكن حقًا موجودة يف اإلفطار ،بينام كان اخلنزير
كليا به! عىل هذا
موجو ًدا بشكل كامل! ال تتورط يف الزواج بشكل بسيط ،كن ملتز ًما ً
األساس ،ميكنك أن تتيقن بأنه سيكون هناك استمرارية ونجاح هلذا الزواج.
رقم ثالثة :اإلنضباط « -األرض الشائكة»:

نوع األرض الثالث الذي ذكره يسوع هو األرض الشائكة .وهي أرض ناعمة وعميقة بدرجة
كافية للبذار لتنمو ،ولكنها مزدمحة للغاية .بدال من العمل عىل توفري بيئة جيدة ونظيفة ميكن
زراعة البذرة فيها ،الشخص من نوعية الرتبة الشائكة يعيش حياة عشوائية ،ساحمًا ألي يشء
يظهر أمامه بأن يلتصق به أو عىل األقل بأن يظل حوله.

بينام نحاول ربط هذا بالزواج ،علينا فهم أنه جيب أن نبين انضباطات سليمة يف عالقاتنا
ونرفض السامح لتلك التأثريات الضارة والتي ال رضورة هلا بأن تنمو حولنا .مثال ،اإلنضباط
ٍ
جهدا
اخلاص بالعالقة الشخصية مع الله هو أهم
مكون يف الزواج الناجح ،ولكنه يتطلب ً
لتحقيقه .كام أن علينا أن نتعلم بذل اجلهد من أجل بعضنا البعض ومن أجل تسديد احتياجات
ً
أيضا يتطلب
انضباطا.
بعضنا البعض ،ولكن هذا ً

األمور املالية ،واألبناء ،والتورط يف الكنيسة ،واحلفاظ عىل األولويات الصحيحة ،واحلفاظ
عىل الصحة الشخصية مجيعها أشيا ًءا تتطلب من ممارسة اإلنضباط .حينام نسعى للحفاظ عيل
حياتنا سليمة ،تكون النتيجة سعادة ونجاح دامئني .ولكن حني ال منارس اإلنضباط حماولني
احلفاظ عىل النظام املالئم يف حياتنا ،فالنتيجة ستكون أسلوب حياة متدهور ومغلوب من قبل
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ٍ
مشاكل التي مل يتم التعامل معها ،واخلطايا
بعض األشواك أو األعشاب الضارة املكونة من
الغري مصلوبة ،واالحتياجات الغري مسددة .يا هلا من طريقة ال حاجة هلا لفقدان الشبع
الناتج عن زواج كان سعيد ذات يوم.

لو كنت مقبل عىل الزواج اآلن ،فاعمل كل يوم عىل بناء اإلنضباطات الصحيحة يف عالقتك.
لو كنت متزوج منذ فرتة وأدركت أن حياتك الرومانسية قد تعرضت لالختناق بسبب بعض
املواقف والعادات الغري صحية ،فتب عن غلطتك ،وابدأ اليوم يف ممارسة ضبط النفس كام
جيب.

تذكر أن الريايض الذي يربح اجلائزة ،ال يربحها ببساطة ملجرد أنه يستمتع بالرياضة ،وإمنا
يربحها ألنه مارس اإلنضباط الذايت لفعل تلك األشياء التي س َت ُم ِّك َن ٌه من النجاح .وبنفس
الطريقة ،زواجك لن ينجح ببساطة ألنك فكرت أنه كان فكرة جيدة نجحت يف البداية.
ولكنه سينجح عىل املدى البعيد فقط حني تبين يف حياتك اإلنضباطات املالمئة التي تؤدي
للنجاح.
معرفة كلمة الله ،وااللتزام بالعالقة ،واإلنضباطات الشخصية اليومية هي األساسات الثالث
الرئيسية حلامية واستمرارية تدفق الربكات التي يرغب الله يف أن يغدقها علينا يف الزواج.
من الغباء أن يبين املرء بي ًتا دون أساس .ويكون املرء بنفس الغباء لو توقع للزواج أن يستمر
أساسا قو ًيا.
مشب ًعا دون أن يكون له ً

صمم الله الزواج ليكون احتا ًدا ميكنه أن ُينتج متعة مذهلة وبركات عظيمة .مل يصمم الله
تلك الربكات ليك تكون وقتيه ،وإمنا كان يرغب أن تكون دامئة وتستمر لبقية حياتنا .بل
إن احلقيقة هي أن خطة الله هي أن تتزايد قوة بركات الزواج طوال حياتنا .ولكن ليك
حيدث هذا ،البد أن نكون مثل األرض اجليدة :مستعدين للتعلم ،وذوي شخصيات عميقة،
ومنضبطني لضامن حتقيق النجاح.

نرجو أن تتمكن من اختاذ القرارات الصحيحة لتعد قلبك للتمتع بنجاح دائم يف زواجك.
بينام تفعل هذا ،نقدم لك الفصول اخلمسة التالية ملساعدتك عىل اكتساب بعض املعلومات
األساسية يف جوانب املتعة اخلمسة يف الزواج .نأمل أن تستنري وتتشجع بينام تواصل القراءة.
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17
مهارات التواصل اجليد
يف أثناء زيارتني قمت هبام جلمهورية بنام ،قدت السيارة (أنا جيمي) مرات عديدة عىل كوبري
األمريكتني .وهو ميتد فوق قناة بنام ويربط بني أمريكا اجلنوبية وأمريكا الشاملية .وأقل ما
يقال هو أن هذا اجلرس بالغ األمهية للمسافرين بالرب.
بنفس الطريقة التواصل يتسم بنفس األمهية بالنسبة للزواج .التواصل يلعب دور اجلرس
الذي يربط بني حيايت شخصني ،وخيلق قدرة وحرية عىل الوصول الفعال لقلب وعقل اآلخر.
التواصل ليس مهماً فقط ،ولكنه أسايس يف الزواج .أغلب الناس ميكنهم االستفادة من تطوير
مهاراهتم يف التواصل ،ولذا ففي هذا الفصل نريد أن نشارك معك بعض احلقائق واملباديء
األساسية التي جيب أن تزيد من قدرتك عىل التواصل الفعال.
قبل أن نناقش املفاتيح اخلمسة األساسية للتواصل اجليد يف الزواج ،نريد أن نضع بعض
األساسات هلذا األمر .يف البداية البد أن ندرك قوة املذهلة للكلامت .وفقًا للكتاب املقدس،
العامل وكل يشء فيه خلق بكلامت الله املنطوقة .وبنفس الطريقة ،جزء كبري من العامل
اخلاص املحيط بنا تم خلقه بواسطة الكلامت -كلامتنا أو الكلامت التي قيلت لنا من
اآلخرين -ترشح كلامت أمثال  21 -20 :18هذه احلقيقة:
ان َيشْ َب ُع َب ْط ُن ُهِ ،م ْن َغ َّل ِة َش َف َت ْي ِه َيشْ َب ُعَ .المْ َ ْو ُت َوالحْ َ َيا ُة فيِ َي ِد ال ِّل َس ِ
إلن َْس ِ
ِم ْن ثمَ َ ِر َف ِم ا ِ
انَ ،و َأ ِح َّب ُ
اؤ ُه
َي ْأ ُك ُلونَ ثمَ َ َر ُه.

الكلامت متتلك قوة مذهلة -قوة للجرح أو الشفاء ،للهدم أو البناء ،أو التشديد ،أو التشجيع
والشفاء .العكس حيدث حني نخضع للتجربة الشائعة بأن نشن حر ًبا عىل رشيك احلياة
بسبب إحباطاتنا أو جروحنا.

حني تدرك أنك أطلقت صوارخيًا لفظية ،تُب واطلب الغفران .أنا (جيمي) كان عيل أن أفعل
لفظيا بكلامت جارحة ساخرة مهينة.
هذا مع كارين .يف وقت مبكر من زواجنا ،أسأت إليها ً
بعد أن غفرت يل كارين ،قالت يل أن شي ًئا مل يؤذها من كل ما فعلته عرب زواجنا بقدر اإليذاء
الذي سببته هلا الكلامت القاسية التي وجهتها هلا.
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كان الفنان الكوميدي الشهري جوناثان وينرتز يتحدث ذات يوم يف أحد الربامج التيفزيونية عل ًنا
عن طفولته التي تعرض فيها لإلساءة .بينام كان يتذكر بجدية كيف كان والده يرضبه بقسوة
أبدا .قال للمذيع أنه كان ليتحمل الرضب اجلسدي
وييسء إليه بطرق أخرى ،قال تعليقًا لن أنساه ً
برسور أكرث من حتمله لإلساءة اللفظية يف أي وقت .الندوب التي تركتها اإلساءات اللفظية التي
أساء هبا أبوه إليه ،كانت أسوأ بكثري من الندوب اجلسدية .ذلك تعليق علينا مجي ًعا التفكري فيه.

أيضا أن نفهم أنه يف يوم من
ليس علينا فقط أن نفهم القوة املذهلة للكلامت ،ولكن علينا ً
األيام سنعطي حسا ًبا لله عىل كل كلمة تكلمنا هبا .يف متى  ،37 -36 :12قال يسوع هذا عن
الدينونة املستقبلية:
َو ِ
لك ْن َأ ُق ُ
اس َس ْو َ
الد ِ
ين.
ف ُي ْع ُطونَ َع ْن َها ِح َسا ًبا َي ْو َم ِّ
ول َل ُك ْم :إِنَّ ُكلَّ َك ِل َم ٍة َب َّطا َل ٍة َي َت َك َّل ُم بهِ َ ا ال َّن ُ
َ
ال ِم َك َت َتبرَ َّ ُر َوبِ َك َ
ألن ََّك بِ َك َ
ال ِم َك ت َُدانُ ».

لو كنت قد حتدثت بكلامت تعلم أهنا قذرة أو مؤذية أو إن كنت ال تزال تتكلم هبا ،فعليك
أن تتوب لله وتسأله الغفران .حني تفعل هذا ،فسيغفر لك ألن دم املسيح الكفاري ميحو
خطيتك .بكلامت أخرى لو تبت بأمانة عن خطايا لسانك ،فلن يكون عليك أن تقف لتدان
عليها يف اليوم األخري.

لو مل تتحمل املسئولية أمام الله عن الكلامت التي تتحدث هبا ،فسيكون لديك موعد يف اليوم
األخري مع صحوة قاسية ومع عاقبة أبدية لعصيانك الذي نفذه لسانك .باإلضافة إىل هذا ،يف
هذه احلياة ،ستحصد من نفس نوع البذار التي زرعها لسانك الرشير .احلل هو أن تتوب لله،
وتعتذر لرشيك حياتك ،وأطفالك ،وأي شخص آخر قد تكون أسأت إليه بكلامتك املنطوقة.
بعد هذا ابدأ بحرص يف استخدام كلامت إجيابية سليمة معهم.

بعد هذا ،أنت يف حاجة لفهم أمهية التوصل يف الرتابط الذي حيدث يف الزواج .بغض النظر
عن طول املدة التي تعرفان بعضكام فيها أو عن مدى صحة زواجكام أو أي يشء آخر،
ٍ
تواصل صحيح.
ببساطة ال ميكنكام أن تدخال يف عالقة محيمة كزوجني دون

عرفت أزواجا تزوجوا بعضهم منذ  40سنة أو أكرث ،ولكنهم اليزالوا ال يعرفون بعضهم
جيدا وال يزالوا متباعدين عن بعض يف عالقتهم .أرجو أن تفهم أنه ال هيم إن كان لكام أطفال
ً
ٍ
ٍ
مشرتكني أو بيت مشرتك أو غرفة نوم واحدة أو دفرت شيكات واحد أو أشيا ًءا أخرى كثرية
ٍ
بتواصل جيد فعال.
مشرتكة ،لو مل تكونا تتشاركان بأفكاركام ومشاعركام
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التواصل هو أهم وسيلة ميكن استخدامها يف الزواج من أجل حتقيق الوحدة الروحية،
والعاطفية ،والذهنية ،والعملية .ال عجب أن الشيطان حياول باستمرار أن يشتيك علينا ،جمر ًبا
إيانا ليك نسقط يف خطايا اللسان وليك ننسحب من بعضنا البعض من ناحية الكالم.

إنه يدرك أنه لو متكن من أن يسمم أو مينع كلامتنا ،فسيمكنه بسهوله أن يتحكم يف عالقاتنا أو
أن هيدمها .ال تسمح هلذا باحلدوث .الزم نفسك اآلن بأن تتكلم بكلامت صادقة حمبة لرشيك
يوميا ليك تبنيه وليك حتافظ عىل جرس قوي من التواصل بينكام.
حياتك ً
االحتياج األسايس الثالث للتواصل اجليد هو فهم وقبول االختالفات بني الرجل واملرأة .التواصل
اجليد يف الزواج ميكن أن حيدث فقط لو تم فهم واحرتام احتياجات واختالفات كل رشيك.

فمثال ليك يتواصل الرجل بشكل جيد مع زوجته ،عليه أن يفهم احتياجها للتواصل التفصييل
العميق ،كام حتدثنا من قبل يف الفصل اخلاص بتسديد الزوج الحتياجات زوجته .املرأة ال
حتتاج إلجابات تعرب عن عناوين خمترصة ،فهي يف حاجة للتفاصيل ،وللقصة الكاملة.

حني ال يفهم الرجل احتياج املرأة لتوصيل املعلومات التفصيلية الكاملة هلا بصرب ،فعادة
سيستاء من احتياجها للمعرفة .بل ويف احلقيقة يشعر الكثري من الرجال بأن زوجاهتم يقمن
باستجواهبم أو ال يثقن فيهم بسبب رغبتهن يف احلصول عىل املزيد من املعلومات .بدال من
هذا ،عىل الرجال أن يفهموا أن الله خلق النساء هبذا االحتياج.

قوة ومحيمية العالقة الزوجية تعتمد بشكل كامل عىل استعداد الرجل ألن يتواصل بحرية.
أهيا الرجال تذكروا هذا :أمهية احتياج زوجتك للتواصل املفتوح تقدر بنفس أمهية احتياجك
للجنس .إطفاء موجة الكلامت التي ترسلها هلا له عليها نفس التأثري الذي تشعر به حني
يتم صد وعدم إشباع رغباتك اجلنسية.عىل الرجال أن يتعلموا قبول وتقدير أمهية كلامهتم
بالنسبة لزوجاهتم .منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل ،يف البيت أو خارجه،
ختلق الكلامت التي يقوهلا الرجال لزوجاهتم العامل الذي سيعشن فيه .لو كان هذا العامل آم ًنا
وعامرا بتسديد االحتياجات ،فستزدهر الزوجات ويتجاوبن مع الرجال باملثل.
وملي ًئا باحلب
ً
مشبع ،فعىل الرجال أن يدركوا اخلطر الذي تنتجه تلك
قاسيا وغري
ٍ
ولكن لو كان هذا املناخ ً
البيئة بالنسبة لزوجاهتم وبالتايل ،لعالقتهم معهن.

وأيضا ،كام أنه عىل الرجال أن يفهموا ويقبلوا اختالفهم عن زوجاهتم ،فهناك بعض
ً
أيضا التي عىل النساء أن يدركنها ويقبلنها بشأن أزواجهن .الرجال خيتلفون عن
االختالفات ً
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عاطفيا ولكنهم غري معتدلني جسد ًيا .ورغم أن
النساء من الناحية العاطفية .الرجال معتدلني
ً
حرصا بشأن تعريه أعامق نفسه.
الرجل ال يتأزم من تعرية جسده بقدر املرأة ،إال أنه أكرث
ً

طبيعة النساء عكس هذا .فاملرأة حمافظة من الناحية اجلسدية ،وغري حمافظة من ناحية
ذاتيا بشأن جسدها ،وبشأن أين وكيف تكشفه .نفس تلك املرأة
وعيا ً
عواطفها .فهي أكرث ً
املحافظة بشأن جسدها تقف أمام بوابة اخلروج يف أحد األماكن العامة وميكنها أن خترب أحد
الغرباء متا ًما عن أعمق تفاصيل حياهتا .ميكن أن تكون خربة استامع أحد الرجال ملجموعة
من النساء وهن يتحدثن خربة مذهلة بالنسبة له .رغم أن النساء يرين هذا احلوار عىل أنه
أمر غري مريح وال طبيعي بالنسبة ألغلب الرجال.
طبيعي وصحي ،إال أنه ٌ
جيدا لتتمكن من
ألن املرأة معتدلة من الناحية اجلسدية ،لذا فهي يف حاجة لبيئة حممية ً
االستمتاع باجلنس ،بيئة آمنة وحممية لتكون قادرة فيها عىل االنفتاح ومشاركة جسدها.
تقريبا يف أي مكان ،بغض النظر عمن هم
ولكن أغلب الرجال ميكنهم االستمتاع باجلنس
ً
املوجودون حوهلم.

بنفس تلك الطريقة ميكن أن نقول أنه بسبب أن الرجال حمافظني من الناحية العاطفية ،فهم
عاطفيا ليبدءوا يف احلديث .يشعر الرجال باإلحباط
يف حاجة لبيئة آمنة ميكنهم االنفتاح فيها
ً
ٍ
أشخاص آخرين أو
وباالنتهاك حني يكون املتوقع منهم هو أن يسكبوا أحشاءهم يف وجود
يف حلظة دخوهلم من الباب وهم عائدون من العمل.

ما ساعدنا أنا وكارين عىل التواصل فيام بيننا كان التزامي بأن أنفتح وأحتدث معها ،وموافقتها
عىل أن تسمح يل بتحديد الوقت واملكان املناسببني.
سيدايت ،لو كننت معتادات عىل إخبار العائلة واألصدقاء بكل يشء حيدث يف زواجكن و/
أو كل يشء يقوله أو يفعله زوجك ،فال تتوقعي من زوجك أن ينفتح عليك .الرجال يشعرون
بالذعر وبانتهاك حقوقهم حني يفكرون أن زوجاهتم يقمن بخيانتهم مبشاركة تفاصيل
حياهتم مع شخص آخر.

ِ
ِ
وزواجك ،إال أن عليك أن توصيل بعمق
حياتك
رغم أنه من املقبول مشاركة بعض األشياء عن
ِ
انتهكت حتفظه العاطفي وشعوره باألمان،
لزوجك أنه ميكنه أن يثق فيك .تذكري أنك لو
ٍ
صور
فهذا سيؤثر فيه بنفس الطريقة التي ستتأثرين هبا لو أعطى زوجك ألصدقائه يف العمل
عارية لك ورشح هلم تفاصيل حياتكام اجلنسية.
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لتلخيص كل هذا ،نحن مجي ًعا يف حاجة ألن ندرك القوة املذهلة للكلامت .علينا أن نفهم أنه
ريا،
من املستحيل أن نبين
زواجا قو ًيا بدون تواصل منتظم وصحيح متدفق يف االجتاهني .أخ ً
ً
نحن يف حاجة ألن نتذكر حني نتواصل أن رشكاء حياتنا خمتلفني عنا ،وعلينا أن نتذكر كيفية
التعامل مع تلك االختالفات.
حني تفهم هذه األشياء الثالثة ،ستكون قد بدأت السري يف الطريق الصحيح للتواصل
الصحيح املمتع .ولكن تذكر ،جمرد الكالم ال يعين أنك تتواصل بالفعل!
ٍ
جرس قويٍ من التواصل يف زواجك ،ستساعدك املفاتيح اخلمسة التالية عىل
بينام تلتزم ببناء
النجاح.

مخسة مفاتيح أساسية للتواصل الفعال يف الزواج

رقم واحد  -االهتامم املتبادل « -العناية»:

هل حتدثت من قبل مع شخص مل يكن ينظر لعينيك أو كان واضح التشتت يف أثناء احلديث؟
إهنا خربة حمبطة عىل أقل تقدير .سواء كان الشخص ال ينظر لك مبارشة ،أو ال يتحدث معك
شخصا ما ال هيتم ألمرك.
بلطف ،أو يشء آخر ،ليس من الصعب أن تقول أن
ً

ٍ
شخص قابلته بشكل عشوايئ،
صادر عن املحاسب يف حمل البقالة أو عن
لو كان هذا السلوك
ٌ
واحدا من ا ُملضايقات الصغرية .ولكن لو كان
فهذا املوقف من الطرف اآلخر ال يعترب إال
ً
جدا.
صادرا عن رشيك حياتك ،فاألمر يكون مؤملًا ً
ً

ليك حيدث التواصل الفعال يف الزواج ،علينا أن نكون حريصني عىل أن نظهر لبعضنا أننا
بالفعل هنتم باآلخر .هذه العملية تبدأ حني نؤكد يف داخلنا عىل القيمة والتقدير الذان منتلكهام
جتاه رشيك احلياة .وهذا األمر يستمر بينام نخربهم بانتظام مبدى أمهيتهم بالنسبة لنا ،ومبقدار
اهتاممنا ألمرهم .ولكن قمة التعبري الرائع عن مقدار اهتاممنا الفعيل يأيت من املحصلة العامة
للتواصل يف حياتنا.
فكر بحرص يف تلك املكونات السبعة للتواصل يف حياتك اليومية والتي ميكنها أن تلعب أكرب
ٍ
فعال يعرب عن حبك واهتاممك لرشيكك:
دور يف تواصل َّ
 .1التواصل بالعيون.

 .2العواطف ولغة اجلسد.
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 .3مالحمك ،والنظرة املرتسمة عىل وجهك.

أن يوصلوا أشيا ًءا تتخطى جمرد الكلامت التي يقولوهنا .ميكننا فقط أن نفهم بشكل كامل ما
ُصغ لرشكائنا ،فرسعان ما سيكتشفون
ُيقال حني نصغي بصدق .كام أننا لو مل نكن دو ًما ن ِ
هذا .لو تكرر هذا عدة مرات ،فسيتعلموا أن يوفروا كلامهتم لشخص يصغي هلم بالفعل.

 .4علو الصوت ونربته.
 .5تكرار التواصل.

 .6املوقف من خدمة وإسعاد اآلخر.

 .7احلساسية لالحتياجات واجلروح والرغبات الداخلية.

حني يتم التعبري عن تلك املكونات السبعة بصورة إجيابية وثابتة ،يعرف الرشكاء أننا هنتم هبم،
ونسهل عليهم أن ينفتحوا علينا ويتواصلوا معنا .ولكن حني تغيب تلك املكونات السبعة-
أو حني تكون حارضة ولكن بشكل سلبي -فنحن نعرب عن قلة االهتامم برشكائنا وننصب
حاجزا بيننا وبينهم يف مواجهة التواصل املنفتح األمني.
ً

يوميا أن نوصل لرشكائنا حقيقة أننا هنتم ألمرهم.
بكل قلوبنا وبكل حياتنا ،علينا أن نحاول ً
أيضا أن االهتامم ال يتطلب التعبري عن عواطف مفرطة .جوهر االهتامم القلبي الصادق
وتذكر ً
شخصا آخر.
قرارا إراد ًيا بأن نقدر وندعم
ً
الذي يتشبه باهتامم املسيح بنا هو أن نتخذ ً

فورا
مبجرد أن نتخذ هذا القرار ونترصف بناء عليه بسلوكيات متعددة فعلية ،يف األغلب ستتدفق ً
مشاعر إجيابية بيننا .هذه ليست إال واحدة من بركات الزواج املبين عىل الطاعة املتعمدة لله.

رقم اثنان :التكريس الذهين « -اإلصغاء»:

هناك فرق بني االستامع واإلصغاء .االستامع وظيفة جسامنية تقوم هبا األذن .أما اإلصغاء فهو
تكريس الذهن لفهم ما تلتقطه األذن .بل أن احلقيقة هي أنه من املمكن أن يسمع اإلنسان شي ًئا
ما دون أن يصغي له حقًا .مثال هلذا هو ما يفعله الشخص الذي يعيش بالقرب من طريق رسيع
مزدحم .رغم أن الضوضاء تكون شديدة اإلزعاج يف البداية إال أنه بعد مرور فرتة من الزمن،
ٍ
ألشياء أخرى.
يتعود هذا الشخص عىل جتاهل الضوضاء القادمة من ناحية هذا الطريق ليصغي

ونفس الطريقة ،من املمكن أن نسمع ما يقوله لنا شخص ما دون أن نصغي له حقًا .عىل الرغم من
أننا قد نوجه نظرنا للشخص ونبتسم قائلني« :نعم ...بالطبع »..بشكل منتظم بينام هنز الرأس إجيا ًبا
ٍ
بانشغال يف آمر آخر.
موافقني عىل ما يقول .من املمكن أن نفعل كل هذه األشياء بينام نفكر
يشبه هذا املقولة القدمية التي تقول« :األضواء موقدة ،لكن ال أحد بالبيت».

لو كان هناك سبب مينعك من الرتكيز فيام يقوله رشيكك يف وقت حديثه معك ،فأنت يف
حاجة ألن تكون أمي ًنا وتتعامل مع األمر ،ألنه ال ميكنك أن حترم رشيكك من التواصل
ِ
املشتتات واملشكالت بانتظام وبشكل سليم ليك
املستمر معك .جيب أن تتعلم التعامل مع
تتمكن من اإلصغاء بوضوح ملا يقوله رشيك حياتك لك.
صغ بالفعل ،تعلم أن تسأل بعض األسئلة
ملساعدتك عىل اإلصغاء وعىل أن تظهر لرشيكك أن ُم ِ
ريا ولكن اسأل أسئلة عن أشياء تود احلصول عىل املزيد من
عام يقال .ال تقاطع احلديث كث ً
املعلومات عنها ،أو قم بقول تعليقات خمترصة تتناسب مع ما يقال.

كام أن النظر إىل الشخص الذي يتحدث معك يعترب عىل نفس درجة األمهية .التجول بعينيك
هنا وهناك رسعان ما يقود ذهنك للتشتت .ليس عليك أن حتدق يف املتحدث ،بل يف احلقيقة
فغالبا سيشعر رشيك حياتك بعدم االرتياح لنظراتك .ولكن عىل أية ٍ
حال بينام
لو فعلت هذاً ،
تصغي لرشيكك تأكد أن يظل هو/هي موضع انتباهك الكامل.

رضرا بالغًا بالتواصل .بكل
تشتيت التليفزيون ،أو اجلريدة ،أو أشياء أخرى ميكن أن حيدث
ً
تأكيد نحن مجي ًعا نتحدث يف أرجاء البيت بينام نفعل أشيا ًءا أخرى ،إال أن عليكام أن تكرسا وق ًتا
منتظماً
حمميا للمحادثات اجليدة ليمكنكام احلديث فيه دون التنافس مع يشء أو مع شخص آخر.
ً
الزلنا أنا وكارين نفعل هذا األمر ،فنحن نتحدث م ًعا إما يف الصباح الباكر أو يف املساء حني ال
أساسا لتواصل ممتاز .بعد أكرث
تكون هناك أية أنشطة أخرى .هذان الوقتان من اليوم مينحانا ً
من  30سنة من الزواج ،الزلنا يف حاجة له والزلنا نستمتع به.

مبجرد أن ينتهي رشيكك من قول يشء ما ،سيكون قيامك برد فعل عىل ما قاله مبثابة طريقة
أساسية أخرى يف التواصل لتؤكد عىل أنك كنت تركز فيام كان يقوله .ليس عليك أن تفهم أو
أن ترشح بشكل كامل كل ما قاله رشيكك ،إال أن عليك أن جتعلها تعرف /جتعلينه يعرف
أنك سمعت كل ما قيل.

ريا ما حياول الناس
يف أي وقت يتحدث فيه رشيك احلياة معنا ،علينا أن نصغي له باهتامم .كث ً

لو كانت هناك استجابة مالمئة ،فافعلها .يف بعض األحيان يكون رشيكك يف حاجة ألن يراك
تتجاوب نحوه متحد ُثا عام تفكري فيه بشأن ما قاله أو قالته للتو .يف بعض األحيان األخرى،
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يكون عليك ببساطة أن تقول شي ًئا يوصل املعرفة التي فهمتها من حواره .أ ًيا كان االحتياج،
حساسا لرشيكك بدرجة كافية ألن توصل له /هلا أنك تريد أن تسمع ما لديه.
عليك أن تكون
ً

الكلامت القاسية الناقدة ،أو التحديق البعيد اخلايل من املعىن يف هناية يشء تم قوله للتو،
حاجزا بني الرشيكني الذان حياوالن التواصل.
ينصب برسعة
ً

رقم ثالثة :التوكيد اللفظي « -املديح»:

اس َم ُه».
ار ُه بِال َّت ْس ِب ِ
يقول (مزمور « :)4 :100ا ْد ُخ ُلوا َأ ْب َوا َب ُه بِ َح ْم ٍدِ ،د َي َ
يح .احمْ َ ُدو ُهَ ،با ِر ُكوا ْ

()10

أيضا حيبون املديح
نفس هذه احلقيقة تنطبق عىل الناس ،فبسبب أهنم خلقوا عىل صورة الله ،فهم ً
ِ
إنسان .حاول أن تفعل هذا مع
والشكر .املديح هو املفتاح الذي ميكنه أن يفتح شخصية أي
طفل ذات مرة ،وابدأ بامتداحه وراقب ما سيحدث .يف بيئة عامرة باملدح وتوكيد احلب ،يزدهر
تفتحا .لكن قم بانتقاد هذا الطفل نفسه بشكل متكرر وراقب ما سيحدث.
الطفل ويزداد ً
الطفل الذي ازدهر بشكل عظيم يف ظل املديح ،سيمتيلء باملرارة وباالنغالق النفيس.

لو مل نحرتس فسنجد أننا عادة ما منيل لنسيان الربكات ولتذكر األشياء التي ال منتلكها .وهلذا
فاإلنضباط اخلاص مبامرسة املديح والشكر بانتظام بالغ األمهية .بخصوص تلك احلقيقة يقول
(مزمور :)23 :50

ص ِ
ابح الحْ َ ْم ِد يمُ َ ِّج ُدنيِ َ ،والمْ ُق َِّو ُم َط ِر يق َُه ُأ ِر ِ
يه َخ َ
الله.
ال َ
َذ ُ

يا له من شاهد كتايب قوي! رغم أننا قد ال نشعر بالرغبة يف ذلك ،إال أننا عندما نقدم ذبيحة
محد لله ،منهد الطريق له ليعمل أشيا ًءا عظيمة يف حياتنا.

نفس األمر ينطبق عىل الزواج .لو مل نكن حريصون فرسعان ما سننىس النقاط اإلجيابية
يف رشكاء حياتنا واألسباب التي نحبهم من أجلها .مبجرد أن حيدث هذا ،ال ميكننا جتنب أننا
سنبدأ يف الرتكيز عىل النقاط السلبية يف زجياتنا ويف مجيع األشياء السيئة يف رشكاء حياتنا.
أشياء ٌ
سيئة يف احلدوث.
عنذاك ستسود نربة من الشكوى وعدم الرضا يف بيوتنا ،وستبدأ
ٌ
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رقم أربعة :املواجهة ا ُمل ِح ّبة « -قول الصدق يف حمبة»:

كتب بولس هذه الكلامت لكنيسة أفسس متحد ًثا عن النضج واالحتاد يف املسيح:

وفقًا لكلامت الكتاب املقدس نحن ندخل أبواب الله باحلمد وندخل إيل دياره بالتسبيح.
كلامتنا اململوءة بالتسبيح لله تدخلنا إىل حمرضه .الله حيب أن يتواجد يف املوضع الذي به
مستعدا لتسبيحه ،فإنه حييط هذا الشخص بحضوره وحمبته.
شخصا
تسبيح ،حني جيد
ً
ً

( )10ميكن أن ترتجم كلمة « »Praiseإىل التسبيح أو التمجيد أو املديح أو الثناء  -املرتجم.

علينا أن منرن أنفسنا عىل الشكر واملديح لرشيك حياتنا .حتى لو مل نكن نشعر بالرغبة يف فعل
هذا ،ولو كان اليشء الوحيد الصحيح الذي يفعلونه هو ربط أحذيتهم بطريقة صحيحة ،فعلينا
أن نتذكر اليشء اإلجيايب ،ونركز عليه ،ونجعل رشيك حياتنا يعرف أننا نعتقد أنه أفضل من
يربط احلذاء بصورة جيدة يف العامل .بفعل هذا ،منهد الطريق لله لفعل أشياء عظيمة يف زجياتنا.

ني فيِ المْ َ َحب ِةَ ،ن ْن ُمو فيِ ُكلِّ شيَ ْ ٍء إِلىَ َذ َ ِ
َبلْ َص ِ
يح( .أفسس )15 :4
اد ِق َ
الر ْأ ُس :المْ َ ِس ُ
اك ا َّلذي ُه َو َّ
َّ
آية أخرى من سفر األمثال تؤكد عىل نفس احلق:

َ
الرحمْ َ َة َوالحْ َ َّق َيترْ َُكانِ َكَ .ت َق َّل ْدهمُ َا َعلىَ ُع ُن ِق َكُ .ا ْك ُت ْب ُهماَ َعلىَ َل ْو ِح َق ْل ِب َكَ ،ف َت ِج َد نِ ْع َم ًة َو ِف ْط َن ًة
ال ت ََد ِع َّ
َصالحِ َ ًة فيِ َأ ْعينُ ِ ِ
الله َوال َّن ِ
اس( .أمثال )4 -3 :3

يف الزواج سنواجه الكثري من الفرص التي سنحتاج فيها ملواجهة رشيك احلياة بشأن يشء
فعله ولكنه ال يعجبنا .وميكن أن يرتاوح هذا اليشء بني يشء بسيط ضايقنا ،أو إساءة عميقة.
وألن هذه األوقات ال ميكن جتنبها فنحن يف حاجة ألن نتعلم املهارات الالزمة للمواجهات
السليمة .بعض أعظم األرضار التي ميكن أن حتدث يف الزجيات تقع يف أثناء وقت املواجهة
الذي حياول فيه الطرفان حل رصاع معني .املشكلة ليست يف املواجهة ،وإمنا يف الطريقة التي
نستخدمها فيها.
الكتاب املقدس يعطينا بعض الكلامت احلكيمة لتساعدنا عىل أن نتجنب إحداث رضر أو
إساءة لبعضنا البعض يف أثناء املواجهات ،ولنسمح للفرص بشكل مستمر بأن تتيح لنا التعبري عن
أحزاننا وخماوفنا .أول يشء علينا أن نتعلمه بشأن املواجهات هو املوازنة بني احلق واحلب.

يف أي وقت نوجه فيه رشيك احلياة ،كام تقول كلامت أمثال  ،3 :3نحن يف حاجة لنتقلد احلق
ريا .بعض األشخاص يفتخرون ألهنم
واملحبة كقالدة عىل أعناقنا .احلق وحده ميكن أن يكون خط ً
يتمسكون باحلق أكرث من غريهم .ولكن يف الكثري من األوقات نفس هؤالء األشخاص يذبحون
أبدا.
اآلخرين بوحشية بقساوهتم وبقلة حساسيتهم .لذا فال جيب أن يسافر احلق مبفرده ً

بنفس الطريقة ميكن القول أن احلب وحده ال يفيد .فبدون وجود احلق إىل جانبه يكون
أبدا قائلني
احلب جمرد ترصفات محاسية فارغة وضعيفة .بعض الناس ال يتكلمون بالصدق ً
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احلق الذي ميكن أن يساعد آخرين أو يقيهم من الرضر ،ولكنهم يف نفس الوقت ،يفتخرون
يف أنفسهم بأهنم حمبون لآلخرين وبأهنم ليسوا ديانني.

احلب احلقيقي البد أن يستند عىل احلق .الربت عىل ظهر أحدهم بينام يسري عىل الطريق املؤدي
جلهنم ليس هو تعريف الله للحب .وبنفس الطريقة ،الوقوف يف وجه هذا الشخص والرصاخ
«أنت ذاهب للجحيم ».ليس هو احلب كذلك! احلب هو السري نحو شخص ،ووضع يدك عليه،
والتحدث باحلق إليه برأفة وباهتامم قلبي صادق ،وبتوكيد للحب هلذا الشخص.
أي زواج ليس به توازن بني احلق واحلب هو زواج سقيم .كلام زاد التوازن بني هاتني
الفضيلتني كلام صح الزواج.

حني نختار أن نلتزم بان نواجه بعضنا بطريقة صادقة ومحُ بة ،علينا أن نتعلم أمهية اختيار
التوقيت املناسب .فكر فيام تقوله كلامت أفسس :27 -26 :4

ِ
س َعلىَ َغ ْي ِظ ُك ْمَ ،و َ
ال تخُ ْ ِطئُواَ .
اِغْ َض ُبوا َو َ
يس َم َكانًا.
ال ت َْغ ُر ِب الشَّ ْم ُ
ال ت ُْع ُطوا إِ ْبل َ

السبب الذي جيعل األزواج والزوجات يدخلون يف تلك الصدامات احلادة هو أهنم ال
يتعاملون مع املشكالت التي تواجههم يف حينها .بينام تتزايد اإلساءات واإلحباطات ،تبين
ما يشبه كومة من احلواجز ،والنفاية ،والقاممة .ومن ثم فحني تصل تبلغ األمور أقصاها،
يكون األمر مثل البارود الذي وضع بشكل معد لالنفجار ،وفجأة ينفجر كل يشء .كلام طال
ريا سيحدث
انتظارك ملناقشة مشكالتك وخماوفك ،كلام كان عليك أن تتيقن أن
انفجارا كب ً
ً
يف مرحلة ما يف أثناء املسري.
وكلام طال انتظارك للتحدث عام بداخلك ،كلام منحت الشيطان فرصة ليشتيك عىل كل
منكام أمام اآلخر وليزرع يف العالقة مشاعر وأفكار غري صحية .التزما بالتحدث يف األمور
بشكل يومي وبطريقة ممتلئة باحلق واحلب م ًعا.

ممارسة أخرى هامة يف التعامل مع املشكالت مع رشيك احلياة هي رضورة أن نبدأ املواجهات
بتأكيد حمبتنا .بكلامت أخرى املواجهة جيب أن تبدأ بكلامت مثل« :حبيبتي ،أنا أحبك حقًا،
جدا ألنك زوجتي .واليوم أنا ملتزم بعالقتنا أكرث من أي وقت سبق .كام أنين
وأنا مرسور ً
فخور بك ،ألين أرى الكثري من األشياء اجليدة واإلجيابية يف حياتك .ولكننا يف حاجة ألن
ٍ
نتحدث بشأن ٍ
واحد»...
يشء
216

هد ٍد لرشيكك.
املواجهة التي تبدأ هبذا األسلوب جتعل ما ترغب يف قوله أكرث قبوال وغري ُم ٍّ
وعكس هذه الطريقة هي املواجهات التي تبدأ باإلهانات والتهديدات ،والتي تضع رشيك
فورا يف وضع دفاعي ضد تلك املواجهة.
احلياة ً
يشء آخر البد من تذكره يف أثناء املواجهات مع الرشيك ،هو أال نخربهم مبا يفكرون فيه أو
يشعرون به وأال نلومهم عىل مشاعرنا.

مثال ،تكون املواجهة هدامة حني يقول أحد الطرفني شي ًئا مثل هذا لآلخر« :باألمس حني
كنت تغادر البيت قلت لك« :مع السالمة» ولكنك أغلقت الباب دون أن تقول حتى أي
كلمة .أنا أعرف أنك كنت تعاقبين عىل ما فعلته معك يف الليلة السابقة .يف احلقيقة حني
انتقمت مين بتلك الطريقة بدأت فعال أتضايق منك».
عىل الرغم من أننا نعرف ما يقوله رشكاء حياتنا وما يفعلونه ،إال أننا ال نعرف حقًا أفكارهم
ومشاعرهم ما مل خيربونا هم هبا .حني نحول أن نفرس ما يعنونه أو ما يشعرون به ،فمرات
كثرية سنكون خمطئني .%100

علينا أال نحاول أن نفرض عليهم آراءنا بشأن مشاعرهم وأفكارهم .لو فعلنا هذا ،فعادة ما يثري
هذا االستياء من جانبهم .ليس معىن أن غضبك ثار يف داخلك بسبب قيام الرشيك بيشء ما،
أن رشيكك بالرضورة هو الذي سبب هذا الغضب.

يف بعض األحيان تثور مشاعر مثل الغضب أو بعض املشاعر األخرى بسبب سوء فهمنا ملا
يعنيه رشيك احلياة ،أو ملا قاله أو فعله .يف بعض األحيان األخرى تنفجر مشاعرنا بسبب عدم
نضجنا الشخيص أو ببساطة بسبب طبيعة إنسانية فينا .لوم الطرف اآلخر ،وهو ما مييل الناس
لفعله يف الكثري من األحيان ،ليس عدال.

بغض النظر عام حدث ،ها هو مثال للطريقة السليمة التي ميكنك هبا مواجهة رشيك حياتك .بعد
التأكيد الصادق عىل حمبتك ،جيب أن تقول شي ًئا مثل« :حبيبي ،حني غادرت املنزل هذا الصباح
قلت لك «مع السالمة» ،ومل أسمع ردك .أنا أتساءل إن كان هناك يشء ليس عىل ما يرام يف عالقتنا
ونحن يف حاجة ألن نناقشه ،ألين أشعر ببعض اجلرح وبعدم األمان .هل كل يشء عىل ما يرام؟»
هذا األسلوب ال يتهم أو يلوم اآلخر .ولكنه ببساطة يقول ما تفكر فيه وتشعر به ليك يتمكن
غريبا أو
كالكام من التحدث عام يف داخلكام .من الواضح أنه لو كان رشيكك قد فعل شي ًئا
ً
خاط ًئا ،ثم قال لك أن كل يشء بخري وأنه ال يرغب يف التحدث عن األمر ،فعليك االستمرار
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حذرا وأال حتاول أن تسيطر ،أو تناور
يف السعي وراء املواجهة .ولكن عليك أن تكون أكرث
ً
أو هتني رشيكك حتى يقول ما تريد أن تسمعه.

أغلب الناس ال حيبون املواجهات .بل أن احلقيقة هي أن الكثري من الناس قد يفضلون أن
يفعلوا أي يشء بدال من مواجهة شخص آخر.
لقد سمعت الكثريين يقولون« :سأفعل أي يشء يف العامل حلفظ السالم بيننا إال املواجهة».

املشكلة هي أنه ال ميكنك التمتع بسالم دائم دون مواجهات .ال تواصل دفع اجلروح واألمور
التي تضايقك يف عالقتكام حتت السجادة ،وإال ففي يوم ما ستجد أن البارود قد اشتعل بسبب
انفجارا قو ًيا .إلزم نفسك كل يوم بأن تتعامل مع املشكالت
رشارة من الغضب ،وآنذاك سيقع
ً
والقضايا املختلفة بأسلوب حمب وصادق .النتيجة ستكون عالقة ممتلئة بالسالم واملتعة.
رقم مخسة :املناقشات احلميمة« -االنفتاح»:

قمة التواصل يف الزواج يف األوقات اخلاصة التي ندخل فيها يف مناقشات محيمة .رغم أن هناك
الكثري من أنواع التواصل والكثري من احلوارات اهلامة يف الزواج ،إال أن أمجل ما يف التواصل
بني الزوجني هو األوقات اخلاصة التي تتميز بأهنا شخصية عميقة وبحميمية يف احلوار.

بينام تقوم برتسيخ مناخ حممي ميكن للتواصل املفتوح فيه أن يتدفق ،عليك أن هتتم بإجياد
أوقات خاصة ملشاركة أفكارك ومشاعرك وأحالمك العميقة .يف تلك األوقات التي تتسم
باحلميمية شارك مع رشيك حياتك بتعبريات عميقة إجيابية عام يف قلبك من حمبة له أو هلا.

قد حيدث هذا حني تكونا م ًعا يف حلظة خاصة ،أو حتى يف اللحظات التي تيل ممارستكام
أمرا مسلماً بحدوثه .وال حتاول أن ختفي ما بداخلك عن
للجنس ،ولكن ال تعترب تلك األوقات ً
رشيكك .كلام انفتحت ،وكنت رصحيًا وعربت عن ضعفك ،كلام عرفتام بعضكام البعض
أكرث ،وكلام تعمق حبكام لبعضكام البعض ومحيميتكام م ًعا.
نأمل أن نكون قد ساعدناك يف فهمك للتواصل من خالل ما كتبناه يف هذا الفصل .كام نأمل
أن تبدأ يف تطبيق تلك املبادئ واحلقائق بشكل يومي .بغض النظر عن مقدار ما قرأت أو
فهمت عن التواصل ،اخلربة العملية هي التي تعطيه معىن .نصيل أن تنمي جانب التواصل
العميق املمتع أكرث وأكرث يف زواجك.
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لن أنىس يو ًما الصدمة التي شعرت هبا يف أول مرة قرأت فيها اإلحصائية التي تقول أن % 50
من األزواج الذين يطلبون الطالق يضعون املشكالت املالية عىل أهنا السبب األول لفعلهم
هذا .عىل الرغم من أنين ال ميكنين ضامن صحة تلك اإلحصائية إال أنه ميكنين أن أقول بناء
كراع وكمشري يف جمال الزواج أن عدد كبري من الزجيات يفشل بالفعل بسبب
عىل خربيت
ٍ
املتاعب والضغوط املادية.

مصدرا للربكة واألمان ،ولكن بالنسبة
قصد الله من املال والربكات املادية هو أن تكون
ً
وسببا للرصاع ولعدم األمان يف عالقاهتم.
للكثريين من املتزوجني أصبحت األمور املالية لعنة ً
بغض النظر عن حالتك املادية ،عليك أن حترتم التأثري القوي للامل عىل زواجك.
ملساعدتك عىل النجاح يف األمور املالية وعىل جتنب الكثري من خماطرها بل والتغلب عليها،
سنرشح يف هذا الفصل سبعة مباديء كتابية للنجاح يف التعامل مع املال.

املبدأ األول :امللكية

ؤُها .المْ َس ُكون َُةَ ،و ُكلُّ الس ِ
يقول مزمور  « 1 :24لِلر ِّب َ
األ ْر ُ
ني ِفي َها».
اك ِن َ
ض َو ِم ْل َ
َّ
َّ
ْ

جيدا قبل أن ننجح بالفعل يف التعامل مع املال هي أننا ال
احلقيقة األوىل التي علينا أن نعيها ً
منتلك أي يشء ،والله هو الذي ميلك كل يشء.
اخلطوة األوىل التي علينا أن نتخذها عىل طريق احلرية املادية واألمان هي أن نتوب إىل الله
عن اعتبار املمتلكات التي لنا يف هذه احلياة ملكنا ،وأن نعرتف مبلكيته هلا وبسلطانه عليها.
بعد هذا ،علينا أن نخضع كل يشء منلكه بالكامل لله وأن نكون مطيعني له يف التعامل مع
مواردنا املالية ويف القرارات املالية التي نتخذها.
هذا هو ما يفشل فيه أغلبنا .العتقادنا بأن املال واألشياء هي ملكنا نحن ،نقوم باختاذ قرارات
ريا ما يقود
دون الصالة أو طلب مشورة كلمة الله .والنتيجة هي عدم استقرار مايل بل وكث ً
هذا لكارثة مالية يف نقطة ما عرب مسريتنا.
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لتجنب تلك النتيجة علينا أن نسلم كل يشء منتلكه إىل الله .حني نسلم كل يشء له ونفعل
ما يرشدنا لفعله ،لن يكون هناك سبب للخوف .الله لن يسمح ملمتلكاته أو إلرشاداته بأن
تفشل .ولكن لو مل نسلم كل ما منتلكه لله ،ونتخذ قرارات يف طاعة لتوجيهاته ،فسترتسخ
أبدا باألمان أو الربكة مبعزل عن اخلضوع الكامل له.
خماوفنا يف قلوبنا ألن الله مل يعدنا ً
يعدنا الله بربكات ومكافآت عظيمة حني نخضع كل يشء له وحني نتحول إىل وكالء مطيعني
عىل كل ما يستودعه بني أيدينا .وفقًا للمثل الذي قاله املسيح عن الوزنات يف متى  ،25تكون
املكافآت عظيمة حني نقبل أموال السيد كوكالء عليها لنفعل هبا مشيئته.

أيضا يعلمنا عن العواقب األبدية يف حال رفضنا ألن نكون مستعدين للمحاسبة
ولكن املثل ً
أمام الله .رغم أن العامل يعبد املال إال أن الرجال والنساء املؤمنني ليس عليهم فعل هذا .بل
علينا أن نكون وكالء أمناء عىل مالنا كعبيد مطيعني لله .حني نفعل هذا ،فلن نعيش فقط يف
أيضا يف ازدهار وبركات وعود الله.
أمان وراحة بال ،ولكننا سنعيش ً
تقول كلامت مالخي :12 - 8 :3

املبدأ الثاين :الوكالة

الله؟ َف ِإن َُّك ْم َس َل ْب ُت ُمونيِ َ .ف ُق ْل ُت ْم :بِ َم َس َل ْب َن َ
َأ َي ْس ُل ُب ا ِ
اك؟ فيِ ا ْل ُعشُ و ِر َوال َّتق ِْد َم ِةَ .ق ْد ُل ِع ْن ُت ْم َل ْع ًنا
إلن َْسانُ َ
هذ ِه ُ
اي َأ ْن ُتم َسالِ ُبونَ ِ ،
يع ا ْل ُعشُ و ِر إِلىَ الخْ َ ْزن َِة لِ َي ُكونَ فيِ َب ْي ِتي َط َع ٌام،
األ َّم ُة ُك ُّل َهاَ .هاتُوا جمَ ِ َ
َو إِ َّي َ ْ

ال َر ُّب الجْ ُ ُن ِ
ال َأ ْف َت ُح َل ُكم ُك َوى السماَ َو ِ
ود ،إِنْ ُك ْن ُت َ
َو َج ِّر ُبونيِ بهِ َذاَ ،ق َ
اتَ ،و َأ ِف ُ
يض َع َل ْي ُك ْم َب َر َك ًة
ْ
َّ
ُوس َعَ .و َأ ْن َت ِه ُر ِم ْن َأ ْج ِل ُكم ِ
ال ُيف ِْس ُد َل ُكم ثمَ َ َر َ
ضَ ،و َ
َح َّتى َ
األ ْر ِ
اآلك َل َف َ
ال ُي ْعق َُر َل ُك ُم ا ْل َك ْر ُم فيِ
ال ت َ
ْ
ْ
ال َر ُّب الجْ ُ ُن ِ
ال َر ُّب الجْ ُ ُن ِ
ودَ .و ُي َط ِّو ُب ُكم ُكلُّ األممَ ،
ض َمسرَ َّ ٍةَ ،ق َ
الحْ َ ق ِْلَ ،ق َ
ألن َُّك ْم ت َُكونُونَ َأ ْر َ
ود.
ْ

أبدا هذا الوقت املبكر يف زواجنا حني طلبت مين كارين أن نعطي $ 40
لن أنىس (أنا جيمي) ً
للكنيسة .يف ذلك الوقت كانت تعمل ،وكنت أتقاىض أقل من  $800شهر ًيا ألنفق عىل العائلة.

كنت أتصبب عر ًقا ملجرد التفكري يف إعطاء بعض املال .كنا بالكاد ننجح يف تسديد احتياجاتنا
أساسا أن تذهب للكنيسة ،وأما التفكري
هبذا املبلغ .وكان موقفي الداخيل هو أنه من اليسء ً
يف إعطاء الكنيسة بعض املال فيعين أنك متطرف حقًا .ومع هذا ،فقد سمحت لكارين بأن
تعطي املال للكنيسة عىل عكس ما كنت أؤمن به يف ذلك الوقت .ورغم اجتاه قلبي اليسء
ريا حدث يف وضعنا املايل مبجرد أن أعطينا
وعدم إمياين وختويف ،كان من الواضح ً
جدا أن تغ ً
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من أموالنا للرب .عىل الرغم من أننا مل َ
نحظ بأي دخل إضايف إال أننا شعرنا بربكة الرب عىل
مواردنا املالية .فبدأنا نعطي مرة بعد األخرى .وكلام أعطينا أكرث كلام شعرنا أكرث بربكة الرب
عىل مواردنا املالية.
الله يقول لنا أن نجربه فيام يتعلق بأمورنا املالية ،ونرتكه يعلن قوته وأمانته بأن يفتح كوى
الساموات ويفيض علينا بركة ال توسع .كام أنه يعدنا بأنه سينتهر اآلكل من أجلنا لو أعطيناه
الباكورة واألفضل من مورادنا املالية.

عىل الرغم من أن فكرة «أن العطاء يعين حصولنا عىل املزيد» ليست منطقية بالنسبة ألذهاننا
اجلسدية إال أهنا فكرة صحيحة .الطريقة الوحيدة التي ستفهم هبا متا ًما هذا احلق هي أن
جتربه .مبجرد أن تفعل هذا ،فستخترب نتائج وعود الله.

حني نعطي العرش األول من دخلنا لله نؤكد أنه هو املالك احلقيقي لكل يشء .كام أن إعطاء
العشور ،يعرب عن إمياننا بالله .وباإلضافة هلذا ،بدون إعطاء العشور ،تصبح الكنيسة املحلية-
وهي جزء من جسد املسيح يف األرض -ضعيفة وغري قادرة عىل العمل بكفاءة .لذا فالله يأمرنا
بأن نعطي األول واألفضل مما أعطاه لنا.

وباإلضافة لكل األشياء التي يعملها إعطاء العشور ،ميكننا إضافة أنه يوصل لله إقرارنا بأن
«شكرا لك يا رب ».وبينام نفعل هذا
كل الربكات تأيت من لدنه .إهنا طريقة قوية لقول:
ً
يباركنا الله بربكات أكرث.

وبشأن موضوع العطاء ،يعلم البعض برسالة «خاطئة» قائلني للناس أن يعطوا لله وهو
سيجعلهم أغنيا ًءا .هذا فكر خاطيء بكل بساطة .احلقيقة هي أنك لو أعطيت لله وفقًا للقدر
الذي يباركك به ،وبالتحديد بحسب قيادته لك ،فالله سيستمر يف مباركتك وإنجاحك.

باملناسبة ،التعريف الصحيح «لالزدهار أو الوفرة» هو «أن يكون لديك ما يكفي لتتميم
إرادة الله يف حياتك».
ال تعطي ببساطة ليك تصبح غنيا أو لتحاول التالعب بالوعود الكتابية .بل ِ
أعط ألنك حتب الله
ً
أمني.
وألنك تقدر بركاته .ولكن عليك أن تعطي متوق ًعا أن ترى بعض النتائج ألن الله إله ٌ

حاليا  %20من دخلنا للكنيسة املحلية وللخدمات املسيحية .قناعتي
نعطي أنا وكارين
ً
الشخصية هي أن أول  %10من أي مورد دخل نستقبله جيب أن تذهب للكنيسة املحلية.
وبعد هذا جيب ان نعطي للفقراء ونعطي تقدمات للكنيسة للمرشوعات اخلاصة.
221
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حاليا،
كام أننا نعطي لدعم العمل املرسيل ،أو مرشوعات الكنيسة .لو كنت تفعل تلك األمور ًَ
فأنت تعرف الفرح والربكة الذان ينتجان عن العطاء .لو مل تكن متارس العطاء كام جيب ،فال
حتاول أن تتبع مثايل أنا وكارين وال مثال أي شخص آخر .اطلب إرشاد الله ملوقفك الشخيص
بينام تكرم وتطيع كلمته .بينام تفعل هذا ،ستبدأ يف رؤيته وهو يعمل بقوة يف مواردك املالية.

املبدأ الثالث :القيادة

ال ت َْدبِ ٌري (َ )11ي ْسق ُ
«ح ْي ُث َ
ص َف ِب َكثرْ َ ِة المْ ُ ِش ِ
ُط الشَّ ْع ُبَ ،أ َّما الخْ َ َ
ين».
ري َ
ال ُ
تقول كلامت أمثال َ :14 :11

أبدا املشورة لرشيكني لدهيام ميزانية ويواجهان
يقول املشريون املاليون أهنم مل يقدموا ً
مشكالت مالية ضخمة .ميكن جتنب املشكالت الضخمة بعمل امليزانية .القيام بالتخطيط
املايل الذي يتم فيه اجللوس وموازنة املتطلبات يف مقابل الدخل جيب أن يبادر به الزوج،
مبساعدة ودعم من الزوجة.
حني منارس القيادة السليمة بالقيام بقرارات مالية ،نالحظ بوضوح أننا منتيلء بسالم ذهين
وبشعور بالسري يف االجتاه الصحيح .بدون وجود خطة واضحة توجيه واضح ملواردنا املالية،
نتخذ قراراتنا بناء عىل نزواتنا الشخصية أو رغبات قلوبنا.
لو مل نواجه مشكالت فورية نتيجة هلذا فرمبا سنواصل اليوم مثلام كنا باألمس .ولكن حتماً

سيأيت اليوم الذي فيه سرنى احلقيقة وج ًها لوجه ،ونضطر لتحمل نتيجة املشكالت النامجة عن
سوء إدارة مواردنا املالية.

بالنسبة للمتزوجني الراغبني يف أن يبدءوا يف عمل ميزانية والتخطيط للمستقبل هنا كتاب
رائع عن هذا األمر للكاتب الري بريكيت بعنوان The Family Financial Workbook
شخصيا هذا الكتاب وأؤمن أنه أداة ال تقدر بثمن لتطوير ميزانية العائلة.
وقد استخدمت أنا
ً

أنت يف حاجة ألن تفهم أن امتالكك مليزانية ال يعين أن تتحول لشخص مقيد بالقواعد والبنود
يف التعامل مع أموالك .يف حقيقة األمر عملية القيام بعمل امليزانية تعترب بنفس أمهية امليزانية
نفسها .مبجرد أن تكون قد عملت امليزانية ،سيكون لديك أداة قيمة لتساعدك عىل امتالك
مهارات جيدة يف إدارة املال.
( )11إرشاد أو قيادة -املرتجم.
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جانب آخر يرتبط بالقيادة يف التعامل مع املوارد املالية هو التخطيط للممتلكات .نشجع كل
زوجني عىل استشارة حما ٍم مسيحي ،أو حماسب مسيحي ،أو أحد خرباء التخطيط ملساعدهتام
عىل التخطيط للمستقبل .من اهلام أن يكون لديكام «وصايا» محُ ََّدثة ،وقدر مناسب من املال
وأيضا خطة لالدخار ولالحتياجات العائلية األخرى.
للتأمني عىل احلياة ومعاش ما بعد التقاعدً ،
كل تلك األشياء حتتاج لتخطيط جيد وهي صفة يف القائد احلكيم .لو كانت تنقصك
املهارات الالزمة لفعل تلك األشياء ،فعليك أن تطلب النصح واملشورة من بعض املؤمنني
الذين ميتلكوهنا.

ورجا ًءا أهيا األزواج ،ال ترتكبوا غلطة عدم إطالع زوجاتكم بالكامل عىل تفاصيل املوارد
املالية واملمتلكات .فاحلقيقة ليست فقط أنه جيب عىل الزوجة أن تشارك يف القرارات املتعلقة
أيضا هي أهنا عىل األرجح ستستمر عىل قيد احلياة ملدة أكرب بعد
بتلك األمور ،وإمنا احلقيقة ً
وفاتك.

ككنيسة قمنا مبساعدة العديد من األرامل املصدومات يف فهم تفاصيل السجالت املالية
أمر حمزن مبا يكفي ،ولكن يف الكثري من
والشخصية يف أعقاب موت أزواجهن .موت الزوج ٌ
احلاالت كانت الزوجات يعرفن أقل القليل -إن عرفن أي يشء من األساس -عن املمتلكات،
وهو األمر الذي أضاف املزيد من احلزن الغري رضوري عىل احلزن األصيل ملوت الزوج.

ننصح بقراءة كتاب ممتاز ومفيد للنساء للكاتبتني تشارلوت فوهرن ،وكارول كوزارت بعنوان:
 .The Widow’s Handbookعىل عكس ما يوحي به عنوان الكتاب ،الوقت املناسب للمرأة
لقراءة هذا الكتاب هو يف أثناء حياة زوجها ملساعدهتا عىل التخطيط ألحداث املستقبل.
مصدر رائع للعون لألرامل.
ولكن لو مل يكن هذا ممك ًنا ،فهذا الكتاب
ٌ

كزوج أنت املسئول عن أن تكون
اجلس مع رشيك حياتك وحتدثا بشأن تلك األمور.
ٍ
زوجتك عىل علم بالتفاصيل وموافقة عىل موقفكام املايل بالكامل .غالبيتنا ال حيبون التفكري
يف هذه األمور ،ولكن علينا أن نكون ناضجني يف تفكرينا ونعد العدة ألحداث احلياة املجهولة
أيضا للموت الذي سيحدث بكل تأكيد.
مثل اإلصابة بإعاقة ما ،ونعد العدة ً
النجاح الطويل املدى يف التعامل مع املوارد املالية حيتاج إىل ختطيط وانضباط ،فال تتجاهله.
ابدأ اآلن يف ترتيب أوراق شئونك املالية .لو أردت ،فسيستفيد زواجك بشكل رائع من هذا،
وسيتحسن األمر أكرث فأكرث ،بينام تطيع الله وبينام يستمر هو يف مباركتك.
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املبدأ الرابع :االكتفاء

تقول كلامت تيموثاوس األوىل :10 -8 :6

وت َو ِكس َوةٌ َ ،ف ْل َن ْك َت ِ
يدونَ َأنْ َي ُكونُوا َأغْ ِن َيا َءَ ،ف َي ْسق ُُطونَ فيِ
ين ُي ِر ُ
َف ِإنْ َكانَ َل َنا ُق ٌ
ف بهِ ِماَ َ .و َأ َّما ا َّل ِذ َ
ْ
ال ِكَ .
تجَ ْ ِر َب ٍة َو َفخٍّ َو َش َه َو ٍ
ألنَّ محَ ََّب َة المْ َ ِ
اس فيِ ا ْل َع َط ِ
ب َوالهْ َ َ
ال َأ ْص ٌل
ات َك ِث َ
ري ٍة َغ ِب َّي ٍة َو ُمضرِ ٍَّةُ ،تغ َِّر ُق ال َّن َ
إل َمي ِ
لِ ُكلِّ الشرُّ ُ و ِر ،ا َّل ِذي إِ ِذ ا ْب َتغَا ُه َق ْو ٌم َض ُّلوا َع ِن ا ِ
ري ٍة.
انَ ،و َط َع ُنوا َأ ْنف َُس ُه ْم بِ َأ ْو َج ٍ
اع َك ِث َ

االكتفاء ال يعين أال تكون لديك أحالم ورغبات ألشياء أعظم .ولكنه ببساطة يعين أن تكون
مستعدا النتظار تدبريه وتوقيته لنوال املزيد .االكتفاء
شاكرا لله عىل ما لديك وأن تكون
ً
ً
شاكرا حتى لو مل حتصل عىل أي يشء أكرث من جمرد القوت
احلقيقي يعين أنك ستكون
ً
والكسوة.

عدم االكتفاء قوة مدمرة تقودنا للرغبة يف املزيد وللرغبة يف احلصول عليه اآلن .وما يزيد
األمر سو ًءا هو أن املعلنني اليوم خرباء يف إغوائنا لنكون يف حالة عدم اكتفاء مبا لدينا
وإلغرائنا بامتالك منتجاهتم ،حتى لو كان علينا أن نستدين ألجل هذا.

الكثري من املتزوجني يعانون اليوم من مشكالت مادية إما ألهنم غري شاكرين عىل ما لدهيم
أو ألهنم حياولون أن يعيشوا يف نفس مستوى املجتمع (أو رمبا أحد أعضاء العائلة أو أحد
األصدقاء) الذين ينظرون بنظرة متدنية هلم حني ال يشاكلوهنم .رغم أنه ليس هناك بيننا من
بعيدا متا ًما عمن يعيشون حوله ،إال أن علينا أن نلتزم بأسلوب حياة يتسم
يرغب يف أن يكون ً
باالكتفاء ،بغض النظر عن مقدار ثرائنا أو فقرنا.

االكتفاء يعين أن نقدم الشكر لله باستمرار من أجل بركاته يف حياتنا ،وأن نكون قادرين
عىل أن نسرتيح ونشعر بالسالم مبا لدينا اآلن .كام أن االكتفاء يعين أن نكون قادرين عىل
ٍ
ٍ
ممتلئ بالشكر .حني نتمكن من فعل تلك
بقلب
االقرتاب من الله وأن نُخضع له رغباتنا
األشياء ،نعرف أننا يف مأمن من خماطر الطمع وعدم االكتفاء .الدرجة التي ال نتمكن عندها
من إخضاع رغباتنا لله هي نفس الدرجة التي يكون فيها رخائنا املادي يف خطر.

عرب حياتنا أنا وكارين عرفنا الكثريين من األغنياء والكثريين من الفقراء .وبشكل متكرر
رأينا تلك احلقيقة احلية يف حياهتم مجي ًعا -مقدار املال الذي ميتلكه الناس ليس هو ما جيعلهم
سعيدا.
سعداء .فقط معرفة يسوع والوجود يف مشيئته مها ما جيعالنك
ً

املبدأ اخلامس :األمانة

تقول كلامت أمثال َ « 20 :28الر ُج ُل َ
ري ا ْلبرَ َ َك ِ
اتَ ،والمْ ُ ْس َت ْع ِج ُل إِلىَ ا ْل ِغنىَ َ
ال يُبرْ َ ُأ».
األ ِم ُ
ني َك ِث ُ
َّ

«أعطين عرشة آالف دوالر ،وسأجعلها مائة ألف يف ثالثني يو ًما ».هذا هو الوعد الذي يتم
تقدميه للكثريين .خرباء االحتيال يعرفون أن اجلشع هو أهم أدواهتم .لو نجحوا يف إثارة
تقريبا.
اجلشع لدرجة كافية يف الناس ،ميكنهم التالعب هبم لفعل أي يشء
ً

جدا من الناس ميكنهم أن يصبحوا أثريا ًءا بني عشية وضحاها.
احلقيقة هي أن عد ًدا قليال ً
بالنسبة لألغلبية الكاسحة منا ،العمل األمني والتخطيط احلكيم عىل مدى السنني مها الطريقة
التي ميكننا هبا حتقيق األمان املادي .عندما سئل عن الطريقة التي ميكن أن يغتين هبا املرء قال
أحد اخلرباء املاليني« :انفق أقل مما تربح ،وافعل هذا لفرتة طويلة».
األمانة هي طريقة الله لفعل هذا .افعل الصواب كل يوم ،وستكون النتيجة هي النجاح .مثلام
يرغب الشخص البدين أن يفقد من وزنه يف ثالثة أسابيع ما اكتسبه عرب  30سنة ،يرغب الكثريون
منا يف أن يصدقوا يف الطرق املخترصة لتحقيق الوفرة املالية .ولكن متا ًما كام ال تنجح األنظمة
أيضا.
الغذائية يف حتقيق النتائج برسعة ،فاخلطط املالية الطاحمة يف الربح الرسيع ال تنجح ً

احلل هو أن نتعلم أن نضبط أنفسنا ونحيا بالطريقة الصحيحة كل يوم .التدريب األمني
والصحيح هو الذي ميكنه أن يقوينا .األكل السليم والصحيح هو الذي مينحنا الرشاقة.
وبنفس الطريقة ،الوكالة األمينة السليمة عىل مواردنا املالية سنة بعد األخرى ستجلب لنا
النجاح واألمان.
ال تقامر مبحاولة القيام بحلول رسيعة ملشكالتك أو لتحقيق رغبتاتك .كن أمي ًنا بينام تطيع
كلمة الله بشكل يومي ،وآنذاك لن تنال فقط كا كنت تبحث عنه ،ولكن حني تناله ستناله
لبقية حياتك.

كام يرشح بولس يف تيموثاوس األوىل  ،10 :6حمبة املال أصل لكل الرشور ،وعادة ما تقود
لألمل واملعاناة يف حياتنا .ال تسمح خلداع الغىن بأن يقيدك .أحب الله واستخدم املال بحسب
توجيهه وقيادته.

املبدأ السادس :احلرية
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ال ِم ْن َض ِ
الد ُي ِ
فَ ،و َ
تقول كلامت أمثال َ « 26 :22
ال ت َُك ْن ِم ْن َص ِاف ِقي ا ْل َك ِّ
ون ».هناك ثالثة
امنيِ ُّ
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أمور أساسية مرتبطة باحلرية يف األمور املالية عىل كل منا أن يفكر فيها بقوة .األمر األول
هو الدين .عىل الرغم من أننا ال نعتقد أن استدانة املال خطية ،إال أننا ندرك أكرث وأكرث كل
يوم أن احلياة حتت دين كب ٍ
غالبا يضطرون لالستدانة لرشاء
جدا تصبح ً
ري ً
قيدا .أغلب الناس ً
نقدا،
بيت أو سيارة ،ولكن هدف املسيحي يف احلياة جيب أن يكون هو أن يدفع مثن كل يشء ً
ال سيام عند رشاء األشياء الغري رضورية /أساسية.

أمرا
حني كنت شا ًبا (أنا جيمي) ،كنت أعتقد أن استدانة بعض املال لرشاء ما أريدة آنذاك كان ً
ال بأس به طاملا أنين أقدر عىل أن أرده .لكين اآلن أعرف شي ًئا أفضل من هذا .بعد أن اختربت
ضغط وقيد الدين يف حيايت ،قررت أن األمر ال يستحق كل هذا العناء .باستثناء بيتي ،أنا أدفع
نقدا مثن أي يشء أشرتيه .لو كنت أحتاج ليشء ال ميكنين أن أدفع مثنه ،انتظر حتى ميكنين دفع
ً
مثنه .عمل األشياء بتلك الطريقة يعين أين ال أمتلك األشياء التي أرغب فيها أو أحتاجها بنفس
أيضا أنين ال أعيش حتت ضغط الدين أو نسبة الفائدة العالية
رسعة رغبتي يف ذلك ،ولكنه يعين ً
التي قد أدفعها لتسديده .ميكنين أن أعيش يف سالم ،وبشكل جيد يف إطار إمكانيايت.
حاليا ،فاعمل خطة لتنهي ذلك والتزم هبا .بينام تدفع دينك احلايل ،ابدأ
لو كنت يف حالة دين ً
نقدا يف املستقبل لرشاء األشياء
يف ادخار كل ما ميكنك من املال ليك تتمكن من أن تدفع ً
أمرا بالغ الصعوبة اآلن بالنسبة لبعض الناس ،ولكن
التي حتتاج إليها .أعلم أن هذا قد يكون ً
جدا بالنسبة لك لو مل تفعل هذا .كام أن زواجك سيتأثر بشدة بسبب
األمور ستكون أصعب ً
القرارات احلكيمة أو الغري حكيمة.
األمر الثاين املرتبط باحلرية املالية له عالقة برشاكات العمل .بعد أن دخلت يف إحدى
الرشاكات ،وبعد أن رأيت بنفيس الكثري من مواقف الرشاكات األخرى ،ميكنين أن أقول
بال تردد أن الرشاكات ميكن أن تكون بالغة اخلطورة .ما مل تسمح الرشاكة لشخص واحد
بأن يتحكم يف األمور واض ًعا احلدود اآلمنة لألمور منذ البداية ففي الغالب سينتهي األمر
بالفشل .يف حقيقة األمر فقد الكثريون من األبرياء الكثري من املال من خالل رشاكاهتم.
جدا
ومثل الزواج الذي ينتهي بالطالق ،ميكن للرشاكات الغري ناجحة أن تكون مؤملة ً
ومدمرة من الناحية املالية.

ً
مشاركا بالتوقيع عىل ٍ
دين أو
األمر الثالث املرتبط باحلرية املالية له عالقة بأن يكون املرء
جدا يف قوله أننا ال جيب أن نكون من
ضام ًنا لدين شخص آخر .الكتاب املقدس رصيح ً
ضامين الدين لآلخرين .تلك نصيحة حكيمة من الله لنا حلامية أموالنا وعالقاتنا.
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ً
رشيكا للشخص يف هذا الدين وهو ما يعين أنك مسئول عنه متا ًما مثل
ضامن الدين جيعل منك
الشخص املستدين .بدال من التوقيع وضامن الدائن ،ميكنك إما أن تعطيه هبة مالية أو ترتك
َ
قروضا تتوىل التعامل مع املوقف دون أن تتورط فيه.
هيئة متنح

املبدأ السابع :الغريية

قال يسوع لتالميذه يف متى  « 24 :16إِنْ َأ َرا َد َأ َح ٌد َأنْ َي ْأتيِ َ َو َرائيِ َف ْل ُي ْن ِك ْر َنف َْس ُه َويحَ ِْملْ َص ِل َيب ُه
َو َي ْت َب ْعنيِ »

ريا لسالمة أي زواج .فمثال ،حني يتنافس أحد الطرفان أو كالمها
األنانية تشكل
ً
هتديدا خط ً
ٍ
فعندئذ ال ميكن
للتحكم الزائد يف موارد العائلة املادية ليضمن حصوله عىل ما يريده أوال،
جتنب حدوث املرارة ،واالستياء ،وعدم اإلستقرار املايل ،وأحيانا حتى الفوىض.
األمان املادي املستمر والنجاح الدائم يبدآن باجتاه غريي مشرتك من الطرفني .بكلامت أخرى،
مستعدا إلنكار نفسك من
حتى لو كان معىن األمر أنك لن تنال ما تبغيه ،فعليك أن تكون
ً
أجل زواجك وعائلتك .هذا هو السلوك الذي يتشبه باملسيح .لذا فالله يكرم هذا السلوك
ويبارك الذين يستعدون لوضع حياهتم من أجله ومن أجل بعضهم البعض.

نحن نؤمن أن تلك املبادئ السبعة ستقودك لفرح دائم ولنجاح يف دائرة األمور املالية يف
ريا ،إال أن عليك أن تبدأ اليوم يف تطبيق تلك املبادئ ويف
عائلتك .ورغم أنك قد ال تكون خب ً
طاعة الله من أجل النجاح يف األمور املالية .لو قررت فعل هذا ،فسيباركك الله ،وستبدأ يف
اختبار السعادة الدامئة مدى احلياة ،والتي تنتج عن الطاعة واإلنضباط.

Notes
1. Larry Burkett, The Family Financial Workbook (Chicago: Moody Press, Revised
Edition, 1990).
2. Charlotte Foehner and Carol Cozart, The Widow’s Handbook (Golden, CO:
Fulcrum, Inc.,1988).
3. There are many excellent Christian books available to give you a better
understanding of your finances. In fact, there are so many excellent resources on
this subject, there is no reason for any of us to fail or keep on failing. Some of our
favorite authors on finances are Larry Burkett, Charles Givens, Pat Robertson,
and Ron Blue. We encourage you to buy and read some of these authors’ materials.
227

19

مهارات الرتبية الناجحة لألبناء
لدينا ابن وابنة مها برنت وجويل ،ومها شخصان رائعان .كالمها ناضجان ويستمتعان بزواج
سعيد ،لذا من الصعب عيل أن أفكر فيهام كأطفال .طوال أيام تربيتنا هلام  -وحتى اآلن -مها
سبب فرح لنا.
يف أثناء عملية تربية أبنائنا تعلمنا الكثري عن مهمة الوالدين .رغم أننا قمنا بالكثري من األشياء
أيضا بعض األخطاء .يف هذا الفصل سنناقش بعض املبادئ الكتابية
الصحيحة؛ إال أننا ارتكبنا ً
أيضا بعض األشياء التي تعلمناها عن كيف ميكن
األساسية لرتبية األبناء وتأديبهم ،وسنناقش ً
أن نكون والدين تقيني.

أطفالنا هم عطية مثينة من الله لنا لتجلب املزيد من الفرح إىل حياتنا ،ولكن هذا حيدث
فقط حني نكون وكالء أمناء عليهم .جيب أن يكون أطفالنا األولوية القصوى يف حياتنا
بعد عالقتنا بالله وعالقتنا برشيك حياتنا .األطفال يتطلبون ويستحقون الكثري من الوقت
واحلب واالنتباه من الوالدين .حني نعطيهم تلك األشياء؛ نكون قد قمنا باستثامر حكيم.
فهم يباركون حياتنا وينمون ليصبحوا ناضجني ومسئولني نفتخر هبم .ولكن حني نفشل يف
أن نحب أوالدنا ويف أن نسدد احتياجاهتم بطريقة صحيحة ،فيمكن أن يصبحوا مشكالت
ضخمة وهيددوا زواجنا.
لفهم األسس الكتابية للرتبية واملهارات الالزمة لرعاية األطفال بطريقة سليمة ،علينا أن
نفهم أربعة احتياجات أساسية لألطفال ال ميكن إال لله .وحده أن يسددها بشكل كامل؛
وهي اهلوية ،واألمان ،واهلدف ،والقبول.

تلك االحتياجات املوجودة لدى أطفالك هي نفسها احتياجاتك أنت ،ولكن هناك فارق كبري
بينكام .كبالغني ،نحن قادرين عىل أن نبدأ عالقة شخصية مع يسوع ومع رشكاء حياتنا ليك
نتمتع بالشبع العميق الذي نحتاج له .ولكن عىل الرغم من ان أطفالنا ميكنهم أن يقبلوا املسيح
وحيبوه يف سن صغرية ،لكن يف السنوات الـ 18األوىل من عمرهم ،يعتمد تسديد احتياجاهتم
بشكل كبري علينا نحن .يف احلقيقة نحن نعترب مثل الله بالنسبة ألطفالنا .فنحن املسئولون عن
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محايتهم وعن تسديد احتياجاهتم .نحن حمبو أرواحهم ونحن قضاهتم .لذا فكوالدين ،علينا أن
نفهم األدوار اهلامة التي نلعبها يف تسديد االحتياجات األربعة األساسية هلم.

لتسديد تلك االحتياجات ،جيب أن يكون هدفنا هو أن نفطمهم ببطء عن رعايتنا ونقودهم
للدخول بني ذراعي الله .سواء كنا مدركني أم ال ،جيب أن يكون هذا هو هدفنا كوالدين.
جيب أن ندرك أن فهم أطفالنا ملن هو الله ولطبيعة شخصيته يتأثر بكل قوة بشخصيات
والدهيم وبتعامل الوالدين معهم.

حني يعرب الوالدان للطفل عن توازن بني احلب واحلق عرب حياته أو حياهتا ،ويستثمرا
نفسيهام بأمانة يف تطوير هذا الطفل ،سيكون من السهل عىل هذا الطفل أن يفهم الرب
قاسيا ،أو ُمسي ًئا و/أو ضعيفًا ،فلن يتم
غائبا ،أو ً
رافضا ،أو ً
ويقبله .ولكن حني يكون الوالد ً
تسديد احتياجات الطفل وسيعاين من صعوبة أكرب يف فهم وقبول الله.
ونتيجة هلذا ،فاهلدف املزدوج لكل والد هو أن:

 .1يقود الطفل لفهم وقبول يسوع املسيح كرب وخملص ،و
 .2تسديد االحتياجات األساسية األربعة للطفل.

ميكن للوالدين قياس نجاحهام هبذين املقياسني .بكلامت أخرى حني ينضج الطفل ويكون
مستعدا ملغادرة البيت ،جيب أن يكون الوالدين مستعدين لقول شيئني« :لقد فعلنا كل ما يف
ً
وسعنا ليك نعلن حب وطبيعة الله لطفلنا ولنقوده أو نقودها ملعرفة املسيح ».و«لقد سددنا
كل احتياج أسايس يف حياة طفلنا بطريقة أمينة ومضحية ».لو متكن أي والدين من أن يقوال
هاتني اجلملتني بصدق ،فقد كانا والدين تقيني.
أفضل ما ميكن أن نفعله لقيادة أوالدنا للرب هو أن نحب الله ونحيا حياة ترس قلبه .األطفال
يتعلمون باملالحظة أكرث من تعلمهم بالتلقني من والدهيم .فهم يتأثرون مبن نحن ،ومبا نفعله،
بصورة أكرب من تأثرهم مبا نقوله هلم أو نعلمهم إياه .لذا فالوالدين الذان حياوالن أن جيعال من
حمبة الله قاعدة أو عقيدة دينية بالنسبة ألوالدهم (كمعتقدات ليسوا مستعدين هم أنفسهم أن
يعيشوها أما أطفاهلم) ال يقوموا بدورهم بصورة سليمة كوالدين وال يقدموا ألوالدهم القدوة
التي حيتاجون لرؤيتها.
الوالدان الذان يعيشان ما يؤمنان به بأقىص قوة لدهيام ،يفعالن أفضل يشء ممكن لرتبية أطفاهلام
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بشكل صحيح .عادات الوالدان الشخصية ،واجتاهاهتام القلبية ،ولغتهام وأصدقاؤمها،
ومشاركتهام يف الكنيسة وعالقتهام الزوجية مجيعها عوامل هلا تأثري عميق عىل األطفال .لتأكيد
هذا احلق فكر يف قيم والديك ،ومعتقداهتام وسلوكياهتام التي أثرت عىل حياتك وفهمك لله.

عىل مدار حياة أطفالنا ،وبينام نحاول أن نقدم هلم املثال ونعلمهم كيف حيبون الله ويقبلونه،
علينا أن نحاول تسديد احتياجاهتم الرئيسية بنفس الطريقة.
أوال :القبول:

كيف تسدد االحتياجات األربعة األساسية للطفل

منذ حلظات احلياة األوىل ،يبدأ الطفل يف اإلحساس بطبيعة بيئته أو بيئتها .جيب أن يتعلم اآلباء
أيضا أمهية توفري البيئة املالمئة للطفل منذ حلظات والدته األوىل .اإلحساس
وأطباء األطفال ً
بطبيعة البيئة املحيطة يستمر طوال حياة الطفل.

بسبب احتياجنا العميق للقبول نشعر باألمان وباحلامية يف األماكن التي نكون مقبولون فيها.
القبول يدعم اإلحساس بقيمة الذات وباالنتامء .حني نخترب الرفض بدال من القبول نشعر
بعدم األمان وباالنفصال ،ويبدأ شعورنا بالوحدة وبالضعف يف التزايد .لذا ،فعىل الوالدين أن
يفعال كل ما يف وسعهام للتعبري عن احلب والقبول للطفل منذ حلظة والدته .من املهم للوالدين
أن يتواصال مع طفلهام بأربعة طرق رئيسية.
 .1التعبري امللموس عن املشاعر:

األطفال الكبار والصغار عىل حد سواء ،حيتاجون للمس واالحتضان من كال الوالدين .فنحن
أبدا عىل االحتياج هلذا النوع من التعبري امللموس عن املشاعر .حني يتالمس الوالدان
ال نكرب ً
بدفء بشكل منتظم مع أطفاهلام ،فهام يقومان بتوصيل القبول هلم بصورة قوية.

والعكس صحيح حني يكون التعبري امللموس عن املشاعر منعد ًما .فكلام قل تالمس الوالدين
مع أطفاهلام ،كلام زاد احتامل شعورهم بالرفض وباالنفصال العاطفي عنهم.
 .2كلامت احلب والتوكيد:

كل األطفال يف حاجة للمدح ولكلامت املجاملة طوال حياهتم .هم يف حاجة ألن يسمعوا
والدهيم يقولون هلم أهنم حيبوهنم كل يوم .حني يوضع األطفال يف بيئة ممتلئة بالتقدير والتعبري
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اللفظي عن احلب ينمون وهم ممتلئون بالثقة يف أنفسهم .حني يسود مناخ من اهلدوء أو النقد،
سيشعر األطفال بقلة القبول.
 .3اإلتاحة:

أشياء كثرية تقال وتكتب عن قضاء أوقات مميزة مع األطفال ،وعىل الرغم من أننا نوافق عىل
أيضا أن األطفال
خاصا ،إال أننا نعرف ً
أن الوقت الذي نقضيه مع أطفالنا جيب أن يكون وق ًتا ً
ٍ
كميات كبرية من الوقت مع والدهيم ،ال سيام حني يكونون يف سن أصغر.
حيتاجون لقضاء
جدا يف العمل ،أو الكنيسة ،أو مع األصدقاء ،أو يف فعل
ريا ً
الوالدان الذان يقضيان وق ًتا كث ً
شعورا بالوحدة وبعدم األمهية.
أشياء أخرى خيلفون يف أطفاهلم
ً

عىل الرغم من أننا مجي ًعا يف حاجة ألن نعيش حياة متزنة يف وسط العديد من االلتزامات؛ إال أن
قدرا مال ًمئا من الوقت والطاقة ألوالدنا .فهذا جيعلهم يعرفون أننا نحبهم ونقبلهم.
علينا أن نحمي ً
 .4التعبري عن شخصيته:

هناك شيئان حيتاجهام كل طفل من والديه :إحساس باالنتامء ،وإحساس باهلوية وبالتعبري
عن فرديته .الشخص السليم دا ًمئا يكون لديه إحساسا متزنًا مبن هو ،ومبن هم الذين ينتمي
هلم .الشخص العليل إما أنه يشعر بضعف انتامئه أو بضعف هويته .لذا فكوالدين نحن يف
حاجة ألن نسمح ألوالدنا بأن يعرفوا أننا نحرتم مشاعرهم ومتيزهم الفردي .عىل الرغم من أن
علينا أن ُن َعلم أطفالنا أن يطيعونا وأن يتكيفوا ويتعايشوا مع مقاييس معينة ،إال أن علينا أال
نقهر هوياهتم الفردية بآرائنا أو شخصياتنا املتسلطة.
الوالدان الذان يزيدان من سيطرهتام عىل حياة طفلهام أو حيوالنه إىل يشء يريدانه أن يكون
عليه أو أن تكون عليها ،يؤذيان هذا الطفل .فعىل الرغم من أن الوالدين جيب أن يقودا الطفل
أيضا أن يعطياه مساحة ليكون ذاته وليتخذ بعض القرارات
يف االجتاه الصحيح إال أن عليهام ً
الشخصية بنفسه.
بينام ينمو الطفل جيب أن تتزايد مساحة حريته حتى يصل اليوم الذي يصبح فيه الطفل
ومتحليا بإحساس بتفرد هويته الذاتية وبانتامئه لوالديه املحبني.
مسئوال متا ًما عن ذاته،
ً

ثانيا :اهلوية:
ً

كل منا لديه احتياج عميق ألن يشعر بتميزه وأمهيته .ميكن للوالدين أن يبدآ يف توصيل هذا
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اإلحساس العميق باهلوية ألطفاهلام بإخبارهم بكم هم أطفال مميزون .ال جيب أن تتم مقارنة
الطفل بإخوته أو أخواته أو أن يتم إجباره بشكل مفرط عىل التأقلم مع نظا ٍم عائيل ما .بل
جيب أن يسمح للطفل بأن يعرب عن ذاته يف بيئة من احلب والنظام.

أتذكر (أنا جيمي) أحد الرجال الذين تعرضوا للتحطيم النفيس وكان هذا عىل يد أبيه ،والذي
ظل يضغط عىل ابنه طوال حياته ليصبح العب كرة قدم .حني قاوم الفتى هذا ،قام األب
بإرهابه ،وحاول أن يشعره بالذنب .عىل الرغم من أن الوالد أحيانا حيتاج ألن جيعل الطفل
أمرا ما لعلمه بأنه أفضل اخليارات ،إال أنه البد من االحرتاس وحماولة عدم جعل الطفل
يفعل ً
يعيش خطة الوالد الشخصية حلياته.
كلام كرب األطفال كلام وجب أن متيل مشاعرهم وآراؤهم االجتاه الذي تسري فيه حياهتم .ال
جيب أن مننح األطفال حرية تدمري أنفسهم ،ولكن جيب أن نعطيهم احلق ليكونوا األشخاص
الذين خلقهم الله ليكونوا عليها ،وليجدوا أنفسهم يف داخل احلدود اآلمنة ويف داخل مشيئته.

ثالثًا :األمان:

إحساس الطفل باألمان ينبع يف األساس من استقرار حياة والديه أو والدهيا .ولذا ،فحني
يشعر الطفل بوجود نزاع يف البيت ،فرسعان ما يشعر بعدم األمان .حني يكون هناك ضغط
مادي فعىل الرغم من أن الوالدين قد ال يناقشانه عل ًنا إال أن الطفل سيشعر به بحدسه وميتيلء
بعدم األمان .عىل الوالدين أن حيرتما الطبيعية احلساسة لألطفال وضعفهم العاطفي.

حتى لو كان الوالدان يعرفان أن نقاط خالفاهتام لن تنتهي بالطالق ،إال أن أطفاهلام ليسوا
يف حاجة ألن يسمعومها ومها يتجادالن أو يتشاجران .فهم يف حاجة ألن يروا والدهيام ومها
حيبان وخيدمان بعضهام .ولذا فعىل الوالدين أن يكونا حريصني بشأن الكيفية التي يعيشا هبا
حياهتام بكل جوانبها.
حني يعيش الوالدان بحرص يف سلوكهام ،حيس األطفال باألمان ،وبأن احتياجهم لألمان سيتم
تسديده .كام أن األطفال حيتاجون إلرشادات صبورة ولتواصل عميق بشأن خماوفهم وبشأن
األشياء التي حيتاجون ملعرفتها عن احلياة عامة.

خالصة القول هي أن :األطفال يشعرون باألمان حني يعيشون يف بيئة مليئة باإلستقرار واحلب.
والوالدان بحاجة ألن يفعال كل ما يف وسعهام لتوفري تلك البيئة ألطفاهلام .وضع احلدود اآلمنة
وتأديب األطفال بطريقة سليمة جيعالهنم يشعرون باألمان يف مناخ احلب العائيل.
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راب ًعا :اهلدف:

البد أن يتعلم الطفل أن الله لديه قصد حلياته حتى حني يكون صغري السن .بينام نخربه بأنه
أيضا ألن نعرفه أن الله خلقه هلذا الغرض املميز
مميز وفريد بالنسبة لنا وبالنسبة لله ،نحتاج ً
الذي يعلنه له يف يوم من األيام.

كوالدين نحن من نسدد احتياج أطفالنا األسايس للهدف بأن نعطيهم مسئوليات يف البيت ومع
العائلة .األطفال يف حاجة ألن يتعلموا كيف يرتبون لعبهم وحيافظون عىل نظافة غرفتهم.
وبينام يكرب األطفال عىل والدهيم أن يستمروا يف إعطائهم مسئوليات وواجبات متزايدة،
ولكن هذا جيب أن يتم بطريقة متوازنة.

املوازنة بني املسئوليات وبني اللعب واألنشطة التي حيتاج هلا األطفال تتطلب حساسية من
جانب الوالدين .عىل األطفال أن يكون لدهيم وق ًتا ليعيشوا طفولتهم ،ووقت للعب واألصدقاء،
أيضا أن يؤدوا دورهم يف مسئوليات البيت .هذا جزء هام ألنه يساعدهم عىل أن
ولكن عليهم ً
حيسوا باإلنجاز واألمهية.

كام أن علينا أن نشجع األطفال عىل اخلدمة يف الكنيسة ويف املجتمع .األطفال يف حاجة ألن
يتعلموا من الكتاب املقدس عن مواهبهم الروحية وعن كيفية استخدامها ملساعدة وخدمة
اآلخرين .منذ صغر أطفالنا ،نحن يف حاجة ألن نصيل هلم ليكتشفوا ويتمموا خدمتهم لله.
لن يشعر أي شخص باإلنجاز أو يكون له هدف حقيقي يف احلياة حتى يتمم دعوة الله عىل
حياته .تذكر ،أننا لن نحاكم فقط عىل األشياء اخلرية أو األشياء السيئة التي فعلناها ،ولكننا
أيضا عىل إذا ما كنا قد أطعنا مشيئة الله يف حياتنا أم ال.
سنحاسب ً

مثمرا ومسئوال ،يكون أكرث سعادة ويشعر بأن لديه هدف .ولكن
حني يتعلم الطفل أن يكون ً
أبدا طاعة مشيئة الله حلياته أو
حني ُيسمح للطفل بأن يكون غري مسئول أو كسول وال يتعلم ً
حتمل املسئولية يف العائلة ،والكنيسة واملجتمع ،فلن يشعر بتحقيق ذاته وال بالسعادة.
لذا فمنذ وقت صغر سن األطفال ،عىل الوالدين أن يعطوهم بعض املسئوليات واإلرشادات
التي تتناسب مع عمرهم وقدراهتم.
بقية هذا الفصل تتحدث عن بعض اإلرشادات املتعلقة بتأديب األطفال ،وهو أمر هيتم به
بشدة الكثري من أولياء األمور ،ولكنهم عادة ال يعرفون الكثري عنه .وما يزيد األمور سو ًءا
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هو أن هناك مدرسة فكرية كبرية يف الوقت احلارض تعلم الوالدين أال يرضبوا أوالدهم عىل
مؤخراهتم( )13وأن يتجاهلوا سلطان كلمة الله.

ليس هناك عذر إليذاء األطفال

هناك أربعة قضايا هامة البد من أن يفكر فيها كل والدان فيام يتعلق بتأديب األطفال
ورضهبم عىل املؤخرة:
 .1اإلساءة البدنية لألطفال ال عذر هلا:

رغم أننا نؤمن برضب األوالد عىل مؤخرهتم للتأديب ،إال أننا بال شك ال ندعم اإلساءة البدنية
لألطفال عىل اإلطالق .الطريقة التي نفرق هبا بني التأديب واإلساءة البدنية هي أن اإلساءة
تؤدي إىل تأثريات بدنية ،عاطفية ،أو روحية سيئة ،وأهنا تكشف للطفل عن يشء ليس يف
طبيعة الله .ومن الناحية األخرى ،الرضب املعقول عىل مؤخرة الطفل لتأديبه حيمي الطفل
ويكشف له احلق القائل أن الله يعاقب من ال يطيعونه وال يطيعون كلمته .لذا فالرضب عىل
أمرا يساعد الطفل حني يتم القيام به بطريقة مناسبة.
املؤخرة يعترب ً

الفرق بني الرضب املعقول أو السليم عىل املؤخرة والرضب غري املعقول يتضح من خالل
سيناريو مثل هذا:

ريا مبا يكفي لفهم توقعاتك بخصوص أمر ما .أخربته بأنه لو
لقد حذرت ابنك ،والذي أصبح كب ً
مل يطع كالمك يف هذا األمر فسيتعرض للرضب عىل مؤخرته .بعد هذا مل ُيطع فيام طلبته منه.
أبدا وال تصيح إال إذا كان األمر طارئًا ،مثل
عليك أن تأخذه ملكان معزول ،وال ترصخ ً
أبدا أن تؤدب
التحذير من يشء ما«( .احرتس ،هناك سيارة قادمة!») كام أنه ال جيب عليك ً
أمرا طارئًا يستدعي هذا .بل عليك أن تقوده هبدوء حلجرته
طفلك عل ًنا ما مل يكن هناك ً
اخلاصة أو ملكان بعيد عن العيون.

حني تصل إىل هناك ،قل شي ًئا مثل« :جوين ،بابا وماما قاال لك أال تركب دراجتك يف الشارع،
ولقد رأيتك هناك منذ دقيقة .كان من املمكن ان تصدمك سيارة .أنت مل تُطع كالمي .أريدك
أن تنحين فوق الرسير .سأضطر ألن أرضبك عىل مؤخرتك».
حرفيا (الرضب عىل الكفل ‘املؤخرة’،
( )13الكلمة اإلنجليزية التي استخدمها املؤلف هنا هي  Spankوترتجم
ً

أو الرضب عىل األرداف ،أو الصفع بقوة مدوية ،أو التوبيخ) .من السياق يتضح أن قصد املؤلف هو املعىن

األول ،لذا وجب التنويه -املرتجم.
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عند تلك اللحظة عادة يكون الطفل قد بدأ يف البكاء ،والرتجي ،واملساومة وحماولة لوي
األمور .اليشء األسايس الذي حيتاج الوالد لفعله هو أن حيافظ عىل ثبات مالحمه وأن يسيطر
عىل مشاعره .بخشبة صغرية ،أو مبلعقة خشبية أو بعصا خشبية (ليس بيدك أو بأي أداة
عشوائية) ،ارضب الطفل بشدة عىل مقعدته مرتني أو ثالثة مرات .عليك أن ترضب بقوة
كافية لتجعله يشعر ببعض األمل ،ولكن ليس بقوة كافية إلحداث رضر أو أذى.
مبجرد أن تنتهي من تلك الرضبات عىل املقعدة ،ضع الطفل يف حجرك ،أو لو كان كبري السن،
أجلسه بجوارك ،واحتضنه .بينام تضمه ،أخربه بأنك حتبه وتغفر له ،ولكنك ال تريده أن
يعصيك ثانية.
مبجرد أن تكون قد قلت تلك األشياء ،صلِّ من أجله.

جدا .واآلن ،اخرج
حني تنتهي ،قل شي ًئا مثل« :جوين ،إن بابا (ماما) حيبك .وأنت ولد شاطر ً
والعب ،ولكن ابتعد عن الشارع!»

جدا .بينام كنا نفعل
تلك هي الطريقة التي كنا نرضب هبا أوالدنا عىل املقعدة منذ كانوا
صغارا ً
ً
هذا ،مل نقم باإلساءة البدنية هلم يو ًما ،وكربوا وهم يشعرون باألمان والسعادة ،ويترصفون
بأدب .بدون احلب والتأديب السليمني فالوالدان الذان يرضبان أوالدمها عىل املقعدة يف العادة
وباستمرار ،عادة يكونوا قد انتظروا حتى خترج مشاعرهم عن السيطرة.
وتكرارا بقول كلامت مثل« :بيليل،
مرارا
ً
مثال عىل هذا هو أن حيذر الوالدان املسيئان الطفل ً
افعل هذا األمر مرة ثانية ،وستتعرض للرضب!»
ألن الوالد ال يتابع هذا ،يتعلم بييل عدم احرتام ما قيل؛ ولسوء احلظ ينتظر الوالدان حتى
ٍ
وعنئذ يفعلون
يدفعهم بييل آلخر نقطة يف قدرهتم عىل السيطرة عىل أنفسهم قبل فعل يشء ما.
جدا.
الكثري ً

اصغوا يل أهيا اآلباء واألمهات .حني خيربنا الله بأنه يفعل شي ًئا ،دا ًمئا يفعله .لذا فحني ال تفعل
نوعا من عدم األمانة وعدم الصدق .وهذا
ما أخربت أطفالك بأنك ستفعله فأنت تعكس ً
األمر سيخلق مشاكل كبرية يف مواجهة حماوالتك جلعل طفلك حيرتمك ويقدر كلمتك .بينام
ينمو طفلك ،ستكون لديه صورة مشوهة عن الله.

لفظيا .رضب الطفل
يشء آخر عادة ما يقوم به اآلباء املسيئون هو تعذيب الطفل جسد ًيا و ً
بشكل عشوايئ يف أي مكان من جسده بيدك أو بأداة ما هو أمر غري آمن وغري صحي .كام أن
عاطفيا.
الرصاخ يف الطفل ،وتوجيه الشتائم له ،وتأديبه بشكل علين ،كلها أمور تؤذي الطفل
ً
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ريا ،ال تكذب عىل الطفل لتبث اخلوف يف قلبه .مثال ،حني ييسء طفل ما الترصف أو يعيص
أخ ً
القواعد ،ال تقل له أن الله سيقتله ،أو أن ذراعه ستسقط من مكاهنا .حتدث باحلق مبحبة
مسيطرا عىل األمور
ألطفالك ،وافعل األشياء التي تتكلم عنها .هبذه الطريقة ميكنك أن تظل
ً
وأنت مستمر يف تأديب أطفالك.
 .2اللويب املعارض للرضب عىل املقعدة:

خالل األربعون سنة املاضية حدث هجوم من التعاليم املضادة لفكرة رضب الوالدين
لألطفال عىل املقعدة .هؤالء اخلرباء املزعومون يف شئون رضب األطفال يعلمون أن رضب
األطفال عىل املقعدة جيعل األطفال يكرهون والدهيم ويثري فيهم إمكانية للتبين أساليب حياة
مليئة بالعنف .بعدم رضب األطفال عىل املقعدة ،سيتزايد تعبريهم عن صالحهم «الطبيعي».

باإلضافة لكون هذا الرأي خمالف ملا تقوله كلمة الله هناك الكثري من املشكالت املرتبطة
بفلسفة «رجال الدين» العلامنيني بل و«املسيحيني» أحيانا ،والتي تتعلق بسلوك األطفال .أود
أن أذكر ثالث مشكالت منها ،أو ثالث مغالطات مسترتة يف تلك الفلسفة.

أول مغالطة هي أن هذه الفلسفات «اإلنسانية» تتغري بشكل مستمر ،لذا ال ميكنها أن تقدم
لنا حقًا مطلقًا .فمثال ،منذ  50سنة ،بدأ األطباء والفالسفة يف عدم تشجيع األمهات عىل إرضاع
صناعيا ألنه صحي أكرث للرضع.
أطفاهلن ،وبدال من ذلك تم تشجيعهن عىل أن يطعموهن لب ًنا
ً
تقريبا ،تغري هذا الفكر .واآلن يتم تشجيع األمهات عىل أن يرضعن
وفجأة منذ  20سنة
ً
صغارهن ألن هذا صحي أكرث.

املغالطة الثانية هي أن نظرية الناس الذين خيربونا بأننا ال جيب أن نرضب أطفالنا عىل املقعدة
ال تتفق مع كلمة الله .الكتاب املقدس يقول الكثري بشأن األشياء املتعلقة برتبية وتأديب
األطفال .اقرأ أمثال 24 :13؛ 6 :22؛ 13 :23؛ 15 :29؛ وأفسس 4 -1 :6؛ وعربانيني .11 :12
تقريبا مجيع التعاليم التي تعارض رضب األطفال عىل
األساس الذي يقوم تقوم عليه
ً
مقعدهتم هو الفلسفة اإلنسانية .هذه الفلسفة السياسية الدينية تعلم بأننا ال منتلك طبيعة
خاطئة .بل وتقول أن كل إنسان ،مبا يف ذلك أنت وطفلك ،لديك طبيعة صاحلة متأصلة يف
داخلك .وفقًا لتلك الفلسفة ،لو متكنت فقط من وضع طفلك يف بيئة صحيحة ،فسيظهر
«صالحه الفطري» .ورغم أننا نوافق عىل رضورة تواجد األطفال يف بيئة إجيابية ،إال أن
احلقيقة هي أننا مجي ًعا لدينا طبيعة خاطئة جيب أن يتم تصحيحها وحماسبتها طوال الوقت.
وبدون التأديب والضوابط املناسبة ،سيدمر أطفالنا ذواهتم لو تركناهم لطبيعتهم.
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لو كان األطفال صاحلون بالفطرة ،فلامذا نجدهم بالفطرة أنانيون ومتمردون؟ منذ اليوم األول
الذي ولد فيه أطفالنا ،أحببناهم واعتنينا هبم ،ولكنهم مل يصبحوا فجأة طيبون «بالفطرة» مع
أصدقائهم .مل يكن من «الفطري -الطبيعي» ألطفالنا أن يطيعونا -بل كانت علينا أن نعلمهم
هذا .مل يكن من «الفطري  -الطبيعي» ألطفالنا أن تكون لدهيم إجتاهات خريه ،بل كان علينا
أن نعلمهم هذا .الناس ليسوا صاحلني بطبيعتهم ،ولكنهم خطاة بطبيعتهم.
إشعياء  6 :52يقول:

اح ٍد إِلىَ َط ِر ِ
ُك ُّل َنا َك َغ َن ٍم َض َل ْل َناِ .م ْل َنا ُكلُّ َو ِ
يق ِهَ ،والر ُّب َو َض َع َع َلي ِه إِ ْث َم جمَ ِ ِ
يع َنا.
َّ
ْ

والناس بطبيعتهم ليسوا فقط ميالني نحو اخلطية ،ولكن السبيل الوحيد الذي ميكن به للصالح
أن يأيت حلياتنا هو حني نتبع املسيح .وفقًا لرسالة غالطية  ،22 :5الصالح مثر حلضور الروح
أشخاصا ال بأس بنا عند مقارنتنا بشخص أسوأ منا ،ولكننا
القدس يف حياتنا .بدونه ،قد نكون
ً
لسنا صاحلني حقًا ،وبال شك لسنا صاحلني بدرجة كافية لنخلص باالعتامد عىل صالحنا -فهذا
ال ميكن أن حيدث إال بنعمة الله.

املغالطة الثالثة التي يسقط فيها معارضوا رضب األطفال عىل املقعدة ،هي منطقهم الذي يقول
شخصا عنيفًا .عىل الرغم من أننا نوافق عىل أن اإلساءة
أن هذا قد يؤدي بالطفل ألن يصبح
ً
سلبا ،إال أننا ال نوافق عىل أن رضب الطفل عىل املقعدة للتأديب
البدنية للطفل ستؤثر عليه ً
جيعل منه طفال عنيفًا.
بل أن العكس هو الصحيح .التأديب الصحيح يعلم الطفل أن حيرتم اآلخرين وأن ميتنع عن
سلوكه السلبي .برهان ممتاز ضد مدرسة التفكري التي تعتقد أن الرضب عىل املقعدة قد خيلق
طفال عنيفًا هو هذا :لو تعرضت ملخالفة لقيادتك للسيارة برسعة وكان عليك أن تدفع غرامة
مبذرا ألموالك؟ هل يعلمونك كيف
قدرها  ،$50فهل حياول الرشطي أن يعلمك أن تكون
ً
تضيع نقودك؟

 .3الصفع عىل املقعدة صواب ولكنه ليس حل كل املواقف التي حتتاج إىل تأديب:

حريصا أال يستخدم
رغم أننا نؤمن أن الرضب عىل املقعدة صواب ،إال أن املرء عليه أن يكون
ً
تلك الطريقة كحل دائم لكل املشكالت .فمثال ،يف بعض األحيان ميكننا أن نرى من خالل
حساسا
سلوك الطفل أن لديه احتياج غري مسدد أو أنه جمروح .املرء بحاجة ألن يكون
ً
لألطفال ليعرف إن كان شي ًئا ما ليس عىل ما يرام يف داخلهم.
لذا هناك أوقات تكون فيها بعض األساليب التأديبية األخرى أكرث فعالية .أنا ال أؤمن مبعاقبة
باحلبس ،ألنه يكون عقاب للوالد مع الطفل .أنا أؤمن أنه من املمكن سحب بعض االمتيازات
أواستخدام بعض الطرق اخلالقة لتعليم أطفالنا السلوك الصحيح.

من ناحية ،علينا أن نحرص عىل أال يتسبب التأديب يف رضر ألطفالنا ،وأال خيضعهم ألي تأثري
رشير .ولكن من ناحية أخرى علينا أن نتحقق من أن األساليب التي نستخدمها للتأديب
تنجح بالفعل يف شد انتباههم وجتعلهم يفكرون مرتني قبل ارتكاب نفس الغلطة يف املرة
القادمة .لذا ففي أثناء استخدام الرضب عىل املقعدة كوسيلة أساسية للتأديب ،علينا أن نكون
حساسني ألطفالنا وخالقني يف تربيتنا هلم.

 .4البد أن يتفق الوالدان عىل خطتهام وأساليبهام يف التأديب:

حني ال يتفق الوالدان عىل الطريقة التي يستخدماهنا يف التأديب ،أو حني ال يدعم أحدمها
جدا عىل األطفال وعىل الزواج .لذا جيب أن يبدأ بالزوج
اآلخر ،سيكون هناك تأثري ضار ً
املهتم واملتورط يف كل يشء .فبدال من ترك عملية التأديب لزوجته ،عىل الزوج أن يفكر
بنشاط يف عملية تأديب أطفاله ،ويصيل باستمرار ألجلها ،ويورط نفسه فيها.

بعد أن تدفع املخالفة ،هل تعتقد أنك ستكون لديك رغبة ال ميكنك مقاومتها للبدء يف إعطاء
أموالك للغري؟ أو أنك رمبا ستشعر برغبة قوية يف أن تذهب للسوق التجاري وتتبضع حتى
تنهار من التعب؟ بالطبع لن حيدث هذا!

مشاعر ومعتقدات كال الزوجان جيب أن تعلن وحترتم ،ألن كالمها له نظرة هامة رشعية
تؤثر عىل مناقشة كيفية ممارسة التأديب .مبجرد أن يعرب كال الزوجان عن مشاعرمها ،البد أن
يتم التوصل التفاق يتم اتباعه بشكل مستمر يف تأديب األطفال .ال جيب أن يكون والد واحد
هو من يقوم بعملية التأديب باستمرار ،فكالمها عليه أن يفعل هذا .حني يقوم أحد الوالدين
بتأديب الطفل ،عىل اآلخر أن يدعم ما يقوم به الوالد اآلخر .لو كان هناك أي ختوف أو عدم
اتفاق ،فالبد من التعبري عنه مبعزل عن األطفال.
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لقد دفعت غرامة ألنك كنت تقود برسعة زائدة للفت انتباهك وكبح مجاح سلوكك .هذا هو
نفس السبب الذي من أجله يتعني عىل اآلباء أن يؤدبوا أوالدهم برضهبم هبذه الطريقة.

منو الطفل يف بيت يرى فيه عدم اتفاق بشكل مستمر بشأن التأديب بني الوالدين ،أمر غري
حمببا للطفل بينام يصبح اآلخر هو
وأمر غري صحي آخر هو أن يصبح أحد الوالدين ً
صحيٌ .
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من ميارس التأديب دو ًما .حتى لو كان األمر سيعين تقديم تنازالت ،فعىل الوالدين أن جيدا
نقطة اتفاق ويدعام بعضهام البعض.

وأيضا التأديب .ومرة أخرى نكرر ،الزوج عليه
عىل كال الوالدين أن يقدما لألطفال احلب ً
حساسا لزوجته .بينام يفعل هذا ،وبينام يواجه
أن يقود يف هذا األمر ولكن عليه أن يكون
ً
الزوجان حتديات الرتبية ومها متفقان م ًعا ،سيتأكد نجاحهام.
عىل الرغم من أننا نعرف أننا مل نتحدث عن بعض تفاصيل وطرق تأديب وتربية األطفال
األخرى ،إال أننا نأمل أن نكون قد ساعدناك وشجعناك هبذه املعلومات .هناك الكثري من
الكتب املسيحية التي تتحدث عن إجابات تفصيلية ألسئلة اآلباء واألمهات املهتمني بشكل
14
أكرب بالرتبية.

اليشء األسايس الذي نحتاج ألن نفعله هو أن نضع إمياننا الكامل يف كلمة الله .نحن يف حاجة
لطب معونة الله ومعونة األشخاص األتقياء يف هذا األمر بقدر استطاعتنا .نأمل أن يبارككام
الله كوالدين بينام ختتربان الفرح واملحبة لبعضكام وألطفالكام لسنوات عديدة قادمة.
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مهارات االستمتاع مبامرسة اجلنس
من بني مجيع القوى التي جتذب الرجل واملرأة لبعضهام ،وتوفر هلام املتعة يف احلياة ،ليس هناك
ما هو أقوى من العالقة اجلنسية احلميمة .اجلنس هو لغة احلب التي يتحدث هبا العامل كله،
والتي صممها الله هبدف متعة ومحاية اجلنس البرشي.
أيضا األكرث استغالال من بني مجيع ضعفاتنا
ولكن منذ فجر التاريخ اإلنساين ،كان اجلنس ً
ِ
ومغوي ،جيعلنا ندرك
اخلاطئة .ربط هذا بحقيقة أننا نعيش يف جمتمع غري أخالقي وخمدوع
جيدا ،وأن علينا أن نكون حريصون بينام نسعى للتمتع بالشبع يف هذا
أن علينا أن نتعلم عنه ً
اجلانب اهلام من جوانب الزواج.

لفهم طبيعة وأمهية احلميمية اجلنسية علينا أوال أن نتذكر أن الله هو الذي خلق هذه املتعة
يف األساس .الله كان يريدنا أن نستمتع .كام أنه أراد للرجل واملرأة أن يتشاركا يف جانب
شخيص عميق يف حياهتام ميكنه ان يربطهام م ًعا بينام يثمر محيمية وشب ًعا متبادال بينهام .لذا
خلق الله اجلنس.

ومثلام كانت احلال مع كل األشياء التي خلقها الله ،حاول الشيطان أن يفعل كل ما يف وسعه
ليجعله ينحرف عن اهلدف منه وليستخدمه ليدمرنا .هلذا السبب عينه أخربنا الله يف كلمته
بأنه ميكننا أن نسدد احتياجنا للجنس بينام نتجنب التدمري والفسق املحيطان بنا يف كل
مكان.

()14
تقريبا
كتبا ممتازة ملساعدة الوالدين عىل التعامل
ً
كتب كل من د .جيمس دوبسون ،ود .جريس كاترمان ً
مع مجيع االعامر ومجيع املواقف .كم نحن حمظوظون ككنيسة يف القرن العرشين ألننا ال منتلك فقط

كلمة الله ولكن لدينا خرباء مسحيني متميزين ليقودونا ويساعدونا يف تلك املجاالت .لو مل تكن قد

فعلت هذا األمر من قبل ،فنحن نشجعك عىل زيارة أي مكتبة مسيحية باحثُا عن كتب تشجعك وتلهمك
والدا أو والدة بحسب قلب الله..
لتكون ً
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لفهم كيفية تسديد الرغبات واالحتياجات اجلنسية يف الزواج ،ولتجنب التورط يف املامرسات
اجلنسية اخلاطئة التي مينعها الله يف كلمته ،علينا أوال أن نعرف األشياء التي يأمرنا الله بأال
نفعلها .ها هي املامرسات اجلنسية السبع التي حيرمها الله:

 .1ممارسة اجلنس خارج الزواج :الزىن والفسق.

 .2العالقات اجلنسية مع شخص من نفس اجلنس :الشذوذ اجلنيس.
 .3العالقات اجلنسية مع شخص من نفس عائلتك :سفاح القرىب.
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 .4ممارسة اجلنس مع احليوانات :البهيمية.

وبدنيا؟
صحيا
 .3هل هو أمر آمن
ً
ً

 .5اخلياالت اجلنسية أو اشتهاء شخص آخر غري رشيك حياتك ،وهو ما يتساوى مع الزىن
ذهنيا بتخيالت شهوانية
يف عيين الله؛ ومشاهدة أي نوع من املواد اإلباحيةً ،
وأيضا اللعب ً
لشخص آخر حقيقي أو ختييل.

 .4هل ميكنين أن أفعل هذا بضمري صالح أمام الله؟ (الله ليس مبالغًا يف االحتشام وال يشعر
باحلرج من اجلنس .ولكن وفقًا للكتاب املقدس فكل ما ليس من اإلميان ،أو ما ال ميكننا
فعله بإميان ،خطية).

 .7ممارسة اجلنس التي تُستخدم فيها أعضاء اجلسد التي مل يصممها الله هلدف اجلنس :اللواط،
واجلنس الرشجي.

لو متكنت أية ممارسة جنسية من أن حتظى بالقبول يف ظل تلك األسئلة فعليك أن ال تنفر من
االستمتاع هبا يف زواجك .ولكن ،لو مل تصمد املامرسة يف وجه األسئلة ،فعليك أن تواصل
الصالة من أجلها -أو ببساطة ،تقرر أال تفعلها .تذكر أن أهم عنرص يف اجلنس ليس هو ما
وأيضا لضمري كل رشيك أمام الله.
حيققه لك أنت .ولكن ما حيققه بني الزوجنيً ،

 .6ممارسة اجلنس الذي جيد متعة يف األمل أو العنف :االغتصاب ،والسادية املاسوشية،
والوحشية.

يف داخل احلدود التي وضعها الله للجنس ،نحن أحرار لنستمتع باجلنس مع رشيك احلياة .الله
ليس إ ًهلا بالغ القتامة ،وال اجلنس أمر بالغ القذارة .إنه أمر خملوق من الله بصورة رائعة ليمنحنا
متعة .السبب الذي من أجله يشجعنا الله عىل أال نرتكب تلك األشياء هو أنه حياول أن حيفظ لنا
جيدا ،وألنه يعرف الدمار الذي ينتظر من ميارسون تلك األشياء .لذا فبثقتنا يف الله وبقبولنا
شي ًئا ً
للحدود التي يضعها ملامرساتنا اجلنسية ،ميكننا بكل محاس أن نسعى للمتعة اجلنسية يف الزواج.

عرب السنوات التي قضيتها يف تقديم املشورة للمتزوجني ويف التعليم عن الزواج ،والتعليم
عن اجلنس يف هذا اإلطار ،تلقيت (أنا جيمي) العديد من األسئلة من األزواج والزوجات
عن ممارساهتم اجلنسية .فمثال ،الكثريون من املتزوجني يسألون أسئلة عن اجلنس الفموي أو
عن قضايا أخرى ال يتحدث عنها الكتاب املقدس بشكل مبارش .بينام يسألونين تلك األسئلة،
ها هي الطريقة التي أجاوهبم هبا .أول كل يشء ،ال يوجد واعظ وال أي شخص آخر لديه
شخصا ما مبا هو صواب أو خطأ بشأن أمر ال يتحدث عنه الكتاب املقدس.
احلق أن خيرب
ً
ٍ
قرارات بشأن
قرارا يف تلك األمور بأنفسهم .عند اختاذ
عىل األزواج والزوجات أن يتخذوا ً
املامرسات اجلنسية التي ال مينعها الكتاب املقدس بشكل حمدد ،ها هي بعض األسئلة التي
جيب وضعها يف االعتبار:
 .1هل تزيد من الوحدة واحلميمية؟

 .2هل هي ممتعة للطرفني أو عىل األقل متفق عليها من الطرفني؟

(جيب أال يفرض أي يشء عىل األزواج أو الزوجات ضد إرادهتم).
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 .5هل هذا أمر أود ألوالدي أن ميارسوه يف زجياهتم يو ًما ما؟

يف بقية هذا الفصل ،سنشارك عن بعض املشكالت املحددة التي تظهر يف ممارسة اجلنس من
أيضا بعض املقرتحات التي ميكنها أن تساعد كل رشيك
طرف الزوج أو الزوجة ،وسنقدم ً
عىل أن يشبع الرشيك اآلخر.

بينام يتمتع الرجال يف العادة بشهية واسعة للجنس وحيتاجون إلشباع تلك الرغبة يف الزواج،
أيضا مشكالت كبرية .األوىل هي املعلومات اخلاطئة واخلداع.
إال أن لدهيم ً

حني كنت (أنا جيمي) فتى صغري أبلغ حوايل احلادية عرشة من العمر ،تعرضت للمواد
اإلباحية .وصل أحد اجلريان لنسخ من جملة بالي بوي ،وكل شهر كنا كمجموعة من الصبيان
نجتمع ملطالعة العدد اجلديد .بل أن بعض األوالد األكرب س ًنا علموا من هم أصغر منهم
كيفية ممارسة العادة الرسية .منذ ذلك الوقت وحتى تزوجت ،كنت أتعرض بشكل منتظم
ملحادثات غرف تغيري املالبس والتي كان الشباب يتبادلون فيها القصص عن مآثرهم اجلنسية
أيضا الكثري من األمور التي رأيتها يف
أيضا بعض املواد اإلباحية .وكان هناك ً
ويعرضون ً
التليفزيون أو يف أماكن أخرى.
نتيجة هلذا ،حني بدأت املواعدة ،كنت أبحث عن فتاة ميكنها أن تكون يف نفس مستوى ما
رأيته وسمعته عرب تلك السنوات.

ٍ
معلومات خاطئة من خالل اإلباحيني.
املشكلة هي أنين تعرضت للكذب وقبلت

املواد اإلباحية ليست حقيقة! فعىل الرغم من أنك قد ترى نساء مجيالت هلن أجساد رائعة ،أو
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ترى فيلماً
جنسيا به كل األشياء التي ميكنها إثارتك ،إال أنك جيب أن تفهم أن كل هذا ليس
ً
حقيقيا! فالنساء اجلميالت املنشورة صورهن يف جملة بالي بوي واملجالت الرجالية األخرى
ً
مل ينجنب أطفاال ،كام أن صورهن قد تم تلميعها ليك يتم إخفاء العيوب.
وقد تم دفع املال هلؤالء الفتيات ليتموضعن للتصوير ،وحني ينتهني من هذا ،يعدن للمنزل
للحياة احلقيقية .نفس األمر ينطبق عىل نجوم األفالم اإلباحية .فعىل الرغم من أهنم قد
دورا ،وخياال ،من
خيربشون ،ويتأوهون ،ويرصخون يف لذة عىل الشاشة ،إال أهنم ميثلون ً
أجل املال.

جدا من الرجال يتأثرون بشدة بصناعة اجلنس التي ال يدفعها إال الربح .فليس
عدد كبري ً
لدهيا أي نية يف إخبار احلقيقة بشأن ممارسة اجلنس يف إطار الزواج .النية الوحيدة التي متتلكها
تلك الصناعة هي نية جين األرباح .أي يشء ميكنه أن يأيت باملال ،سيظهر عىل الشاشة .صناعة
اجلنس تعلمت أن اخلطية هي أفضل ما يبيع منتجاهتم .وهي تواصل إغواء الرجال مبنتجات
منحرفة وغري سوية .حني يبتلع الرجال الطعم ،ال شك أهنم يتأثرون مبا يرون.
مثال عىل خماطر املواد اإلباحية نراه يف قصة حياة جون؛ وهي قصة حقيقية .جون (ليس
اسمه احلقيقي) بائع متجول ،يبيت بشكل منتظم يف الفنادق التي تعرض أفال ًما للبالغني .منذ
ثالث سنوات ،سقط يف فخ عادة مشاهدة األفالم اإلباحية.

جنسيا بسبب ما يراه عىل مدار األسبوع ،كان يرجع للبيت وحياول أن جيعل
ثار
بينام كان ُي ُ
ً
جنسيا
زوجته تفعل ما كان يراه يف األفالم ،ولكنها رفضت هذا .ظلت زوجته متجاوبة معه
ً
طوال زواجهام ،ولكنه ظن أن األساليب اجلديدة التي تعلمها من األفالم ميكنها أن حتسن من
عالقتهام اجلنسية.
بينام بدأت خياالت جون املنحرفة هبدف الشبع اجلنيس تتعرث لتقزز زوجته ورفضها ممارستها،
بدأ يواجه املعضلة :هل خيطيء مبحاولة إجبار زوجته عىل أن تتعاون معه أو رمبا حتى يذهب
خارج إطار الزواج حماوال إشباع خياالته عرب الدعارة أو الزنا؟ أم أن عليه أن يرى خطأ
طريقته ويطلب العون؟

احلمد لله أن جون طلب املساعدة من الراعي ُ
أيضا .ولكن هناك
وشفي؛ كام شفي زواجه ً
ماليني الرجال يف العامل مثل «جون» وهم مل ُيشفَوا بعد.
عىل الرغم من أنه ال رضر عىل اإلطالق يف السامح مبشاركة االحتياجات والرغبات اجلنسية
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آتيا من
مع رشيكك ،إال أن الدافع وراء تلك االحتياجات والرغبات ال جيب أن يكون ً
مشاهدة ٍ
مواد إباحية أو من سامع قصص مثرية .منتجات صناعة اجلنس يف عامل اليوم جتعل
الرجال يستخدمون زوجاهتم بدال من أن حيبوهن .كام أهنا تقود الرجال إلشباع غرائزهم
الشخصية بأنانية ،بدال من أن ينقاد املرء بغريية إلشباع احتياجات زوجته.

بكلامت بالغة الوضوح ،أغلب املعلومات اجلنسية يف املواد اإلباحية تبدأ يف قاع جهنم ،وهذا
هو املكان الوحيد الذي تنتمي له تلك الصناعة .أهيا الرجال لو كنتم متورطون يف مشاهدة
أي نوع من املواد اجلنسية ،فاخرجوا .هذا األمر سيدمر حياتك وزواجك .ولو كنت حتاول
أن جتعل أداء زوجتك يشابه أداء «عشيقتك يف الفيلم» ،أو يشابه تلك اخلياالت اخلاطئة،
فتوقف ووجه قلبك نحو الله.
أيضا عن
حني توجه قلبك نحو الله وتشارك احتياجاتك اجلنسية بصدق مع زوجتك وتعرب ً
رغبتك يف أن ترسها .اسمح هلا بأن تفعل ما تشعر باالرتياح له ،بينام ختدمها بكل قوتك وتسعى
لتسديد احتياجاهتا .لو فعلت هذا ،فستجد شب ًعا دا ًمئا  -ال أملًا دا ًمئا -يف ممارسة جتلب سعادة
تدوم مدى احلياة.

ما ال تعرفه ميكن أن يؤذيك

مشكلة أخرى يعاين منها الكثري من الرجال يف اجلانب اجلنيس هي اجلهل برتكيبة املرأة
اجلنسية .سبب هذا هو أن أغلب الرجال يعتقدون أن النساء ببساطة مثلهن مثل الرجال .لذا
فهم يريدون من زواجاهتم أن يشعرن باإلثارة حني يرين أجسادهم العارية .ويتوقعون من
زوجاهتم أن ينتهني من اإلثارة بنفس رسعة انتهاء إثارة الرجل.
كام أهنم يرغبون يف أن تكون لزوجاهتم خربات مثل الوجود عىل «قمة للجبل» يف كل مرة
جدا عن
جدا! تلك التوقعات لن تتحقق ،ألن النساء خمتلفات ً
ميارسوا فيها اجلنس م ًعا .آسف ً
الرجال فيام يتعلق باجلنس.

فكر يف تلك القامئة والتي وردت يف مقال نُرش يف جملة قومية وكان عنوانه «أرسار اجلنس التي
تتمىن النساء أن يعرفها أزواجهن»:
 .1ممارسة اجلنس بشكل رائع بالنسبة للمرأة ،تبدأ من حياهتا الكاملة.

 .2الكثري من النساء يشعرن باإلثارة من الكالم.
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أيضا ،لدهين قلق من مستوى األداء.
 .3النساءً ،

 .4االنتباه بعد ممارسة اجلنس ميكن أن يكون بالغ األمهية لشعور املرأة بالشبع.

 .5النساء حيتجن للتالمس اجلسدي الغري جنيس ،وإلظهار املشاعر بتلك الطريقة.

هذه األرسار بشأن اجلنس عادة تثري قشعريرة باردة بني الرجال ألهنم يريدون أرسار استمتاع
املرأة باجلنس أن تكون شي ًئا مثل هذا:

 .1انفخ يف أذين بزاوية  45درجة.

 .2فك أزرار قميصك ببطء ،بينام أتفرس يف جسدك اجلميل.

 .3اجذبين بحرارة ٍ
وألق يب بقوة يف غرفة النوم وكأنك ريايض باجليم.
 .4ارضب جسدي بقسوة بيديك اخلشنتني املتسختني.

 .5ال تعطين أي مالحظات عن رغبتك يف ممارسة اجلنس .أحبك حني تعود من العمل ،وتتجاهلين
طوال املساء ،ثم متسكين بحرارة لنفعلها م ًعا مبارشة قبل أن تنام.

وعاطفيا بشكل خمتلف متا ًما عن الرجال .عرب
النساء يتفاعلن مع ممارسة اجلنس جسد ًيا
ً
أحدهم عن هذه احلقيقة بالقول« :يف عامل اجلنس ،الرجال مثل امليكرويف ،والنساء مثل
حلة البخار ».بكلامت أخرى النساء ال ميكنهن فصل ما حدث هذا الصباح قبل اإلفطار
عن ممارسة اجلنس يف املساء .كل يشء حيدث يف حياهتا يؤثر يف تركيبتها اجلنسية .أما الرجال
فمختلفون متا ًما .فبعد أن ميروا بيوم بالغ الصعوبة ،ورغم أهنم عىل علم أن معركة هرجمدون
غدا يف الصباح حني يذهبون للعمل ،فمع ذلك ميكنهم التفكري يف اجلنس .ومع أن
ستحدث ً
الرجال خملوقون هبذه الطريقة ،إال أن عليهم أن يفهموا وحيرتموا اختالف زوجاهتم عنهم .لو
فعلوا هذا ،فستكون زوجاهتم أكرث جتاو ًبا معهم يف اجلنس.

عىل الرجل أن هيتم بزوجته وحيبها بطرق غري جنسية طوال اليوم .كام أن عليه أن يكون
نظيفًا وحسن املظهر .يف أثناء ممارسة اجلنس عليه أن يبطئ من رسعته ويكون رقيقًا مع
أيضا.
مانحا إياها الوقت واالنتباه بعد االنتهاء من اجلنس ً
زوجته ً

أحد الكتب املسيحية( )15التي ميكنها أن تساعدك عىل فهم هذه االختالفات .قراءة أحد هذه
جنسيا .ولكن
الكتب ميكنها أن تساعدك عىل معرفة كيف ،ومتى ،وملاذا وأين تُثار املرأة
ً
أفضل املعلومات ستأيت من فم زوجتك بينام تصغي هلا وتسعى إلشباعها.

النساء لدهين يشء مشرت ًكا بينهن وبني أزواجهن .غالبيتهن ال يفهمن طبيعة التصميم اجلنيس
للرجل .فبينام النساء رومانسيات وعاطفيات بطبعهن ،الرجال برصيون وحسيون .لذا فكام
عىل الرجل أن يسدد احتياج زوجته للحب والرومانسية عىل املرأة أن تسدد احتياجات
رجلها البرصية واحلسية .الزوجة يف حاجة ألن تكشف جسدها أمام زوجها لتسمح التصال
جسدي كامل مشبع معه كجزء من ممارسة اجلنس.
ألن الرجال يف العادة يكون لدهيم احتياج أقوى من النساء للجنس ،فاجلنس بالنسبة هلم ليس
جمرد تفضيل أو حدث سار .فهو احتياج أسايس حلياة الرجل .حني تفهم امرأة تلك احلقيقة،
سيكون من السهل عليها أن تسدد هذا االحتياج لزوجها .وبينام تفعل هذا بطريقة نشطة
وخالقة ،ستبارك زوجها وعالقتها به بركة عظيمة.

جنسيا ،نرجو أن
لو مل تفهمي كامرأة التصميم اجلسدي لزوجك واحتياجاته وكيف ُيثار
ً
تقومي بقراءة بعض الكتب املسيحية التي تتحدث عن هذا األمر وستساعدك عىل الفهم.
كلام عرفت أكرث وفهمت أكرث ،كلام كنت أكرث قدرة عىل تسديد احتياجات زوجك.
هناك مشكلتان رئيسيتان تعاين منهام الكثري من النساء فيام يتعلق بتسديد احتياجات
أزواجهن اجلنسية )1( :اخلربات اجلنسية السابقة/أو التحرش اجلنيس ،و( )2الذنب.

مشكلتان رئيسيتان يف حياة النساء اجلنسية

تقول بعض الدراسات أن نسبة تقارب الـ % 50من بني مجيع النساء تعرضن للتحرش اجلنيس
بطريقة أو بأخرى قبل أن يبلغن  18سنة .بعد تقديم املشورة مئات السيدات عرب سنوات
جدا .من الشائع سامع قصص اإلساءة
طوال ،أعتقد (أنا جيمي) أن تلك النسبة متحفظة ً
اجلنسية للفتيات من قبل اآلباء ،واألجداد ،واألشقاء ،وأبناء العمومة ،واجلريان ،والغرباء.
كل قصة منهم تتسم بأهنا مأسوية وبعضها ال ُي َص َّدق.

لو فعل الرجل هذه األشياء ،فسيجد أن زوجته أكرث اهتام ًما باجلنس وأكرث جتاو ًبا معه،
شعورا بالشبع .لذا فلو مل تفهم اختالفات املرأة يف تعاملها مع اجلنس ،فاشرتى
وأيضا أكرث
ً
ً

( )15نشجعك عىل قراءة كتاب ( The Act of Marriageوالذي ترجم للعربية بعنوان "روعة اجلنس يف
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الزواج" -املرتجم) وهو كتاب بارع مكتوب من قبل شخصني مسيحيني ،تيم وبيفريل الهاي..
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حني تتعرض النساء لالعتداء اجلنيس ،يكون هلن ردود أفعال خمتلفة .بعضهن يشعرن بالقذارة
جنسيا للتعامل مع مشاعرهن الداخلية .نساء أخريات
وبالذنب ،فيبدأن يف احلياة بصورة مشوشة
ً
جنسيا ،وغري قادرات عىل فك االرتباط بني مآساة املايض وبني
يصبحن فاترات وغري متجاوبات
ً
موضوع اجلنس عامة .بالنسبة هلن ،اجلنس هو سبب تذكري دائم بندوب حياهتن القبيحة.

ولكن بعض النساء حيبسن ذكريات االعتداءات البشعة عليهن خارج أذهاهنن ،ويرفضن
التعامل مع آالم املايض .لكن ،عىل الرغم أن أفكارهن ومشاعرهن نحو اجلنس رمبا ال تكون
يف حالة نشاط يف عقوهلن الواعية ،إال أن اعتداءات املايض متنع ممارستهن حلياهتن اجلنسية
بشكل طبيعي يف احلارض .بغض النظر عن طريقة تعامل املرأة مع اإلساءة اجلنسية هلا ،يف هناية
املطاف يتحتم عليها التعامل مع ماضيها لتتمكن من أن تعيش بنجاح يف احلارض واملستقبل.

درو وبام (ليسا اسميهام احلقيقيني) كانا يبلغان من العمر  22سنة ،وخترجا لتومها من اجلامعة.
كانا ذكيني ومل يتمكنا من االنتظار طويال قبل الزواج .بعد أن أكمال برنامج التدريب
فورا ،ليبدآ حياهتام اجلديدة م ًعا.
لالستعداد للزواج ،تزوجا ً

بعد حوايل سنتني ،اتصلت بام لتخربنا بأهنام يعانيان من مشكالت حقيقية ،وأهنام يف حاجة
للمجيء للمشورة ،وهو ما فعاله بعدها بعدة أيام.

يبد عليهام
حني دخال مكتبي ،كان من الواضح عليهام أن األمور ال تسري عىل ما يرام .مل ُ
الفرح الذي كانا يتمتعان به فيام سبق.
بعد فرتة قصرية من وصوهلام سألتهام بشكل مبارش« :ماذا حيدث؟»

بدأ درو هيز رأسه وقال« :أعتقد أنك يف حاجة ألن تسأل بام هذا السؤال ،فهي التي تعاين من
املشكلة».

ناظرا لبام رأيتها تبيك بالفعل ،ولكين قلت« :بام ،هل هناك مشكلة تريدين
بينام التفت
ً
التحدث بشأهنا؟»

قالت بام« :أنا ال أعرف .أنا ال أعرف ما مشكلتي .أنا فقط ال أريد أن يلمسين درو ،وأنا ال
أعرف ملاذا ».وبدأت تبيك بشدة لدرجة أهنا مل تتمكن من مواصلة الكالم.

بينام حاولت أن أهدئ من روعها ،بدأت أنظر نحو درو مستفهماً .

وبصوت واضح الضيق ،وبينام كان حياول كتامن دموعه هو اآلخر ،قال« :جيمي ،حني كنا
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يف فرتة املواعدة ،كنت أبعد بام جسد ًيا عين بصعوبة .ورغم أننا انتظرنا حتى تزوجنا لنامرس
جدا م ًعا ،فكان علينا أن نكون بالغي احلرص .لكن حني
اجلنس م ًعا ،إال أننا كنا عاطفيني ً
تزوجنا ،وحاولت ممارسة اجلنس مع بام ،كانت تتجمد يف اللحظة التي أملسها فيها ،أو حني
أذكر اجلنس.
«طوال السنتني املاضيتني عشت بدون اجلنس .وكان اجلنس القليل الذي منارسه م ًعا ال يستحق
العناء بسبب ما عيل أن أقوم به ألجعله حيدث .عىل الرغم من أنين أحب بام وبرغم التزامي
بزواجنا ،إال أنين تعبت من هذا ،وأريد أن أهني تلك املشكلة».

حني انتهى درو من تعليقاته ،كانت بام قد متكنت من السيطرة عىل نفسها ،فسألتها إن كان
درو قد عرض صورة دقيقة عن عالقتهام ،فقالت أنه فعل .فسألتها إن كان هناك أي سبب
جيعلها غري راغبة يف أن يلمسها أو يف أن ميارس اجلنس معها .فقالت بانكسار وهدوء :ال،
وبدأت تبيك مرة أخرى.

وتكرارا سمعت
مرارا
ً
عند تلك النقطة عرفت أن بام البد أهنا وقعت ضحية إلساءة جنسيةً .
قصصا مشاهبة من نساء تعرضت لإلساءة اجلنسية وهن حيكني عن تأثرياهتا املؤملة عىل زجياهتن.
ً
لذا سألت بام بوضوح« :هل تعرضت لالعتداء اجلنيس يف طفولتك أو يف شبابك؟»

عندئذ خفضت رأسها وبدأت يف البكاء بشكل هستريي ملدة ال تقل عن  20دقيقة .وبينام
كانت تبيك مد درو ذراعه بنظرة متأملة وكان يربت عىل ظهرها.
حني هدأت قليال ومتالكت نفسها ،سألتها نفس السؤال مرة أخرى ،فنظرت يل هبدوء وردت
باإلجياب.
قلت« :هل ميكنك يا بام أن ختربينا من هو الذي فعل هذا؟»

بعد أن نظرت لدرو ،وبعد أن مدت يدها لتمسك يده ،قالت بام« :أنا مل أحتدث قط مع أي
شخص عن هذا األمر من قبل .وأنا مرعوبة من أن أحتدث عنه اآلن .أنا فقط ال أعرف كيف
جدا ،وأنا أعلم أنين قد جرحت درو».
أتعامل معه .فهو مؤمل ً

قاطعتها قائال« :بام ،ال بأس .تعرضت الكثريات من النساء لإلساءة اجلنسية مثلك .األمر ليس
خطأك ،والله سيشفيك اليوم لو أخرجت ما بداخلك وسمحت له بالعمل يف حياتك».

ردت بام« :أنا حقًا أريد أن أهني ذلك األمر ،ولكين ال أعرف كيف أقوله».
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ثم نظرت لدرو ،ونظرت يل وقالت« :جيمي ،لقد ظل أيب يعتدي عيل بشكل منتظم منذ أن بلغت
العارشة من العمر وحتى وصلت للسنة الثانية الثانوية .والتفتت إىل درو قائلة« :أنا آسفة».
أيضا آسف عىل هذا!»
بدأ درو يف البكاء وهو حيتضن زوجته قائال« :ال بأس يا حبيبتي ،وأنا ًَ

ولعدة دقائق تالية ظل درو وبام حيتضنان بعضهام ويعزيان بعضهام .كان من الواضح أن
درو شعر بالدمار بسبب معرفته بأن محاه قد اعتدى عىل زوجته اجلميلة ،ولكنه كان يتعامل
مع األمر بنضج.

بينام بدأت القصة تتكشف ،حكت بام كيف كان أبوها يتسلل لغرفتها يف الليل ويتحرش
هبا .حني بلغت من العمر  13سنة مارس معها اجلنس بشكل كامل ،واستمر يف فعل هذا حتى
بلغت السادسة عرش من عمرها .مل تكن بام تتعامل فقط مع مشاعر خزي وغضب ،ولكن
كل مرة كان درو يلمسها فيها بشكل جنيس ،كانت تذكرها بتلك املرات مع أبيها وكانت
تلك املشاعر املؤملة تعاود الظهور عىل السطح.

بغض النظر عام فعلت ،دم يسوع قوي بدرجة كافية ليزيل أي خطية حني تتوبني .لذا
فلو كانت أي خطية من خطايا املايض تلك ال تزال تثقل كاهل ضمريك ،فعليك االعرتاف
ِ
خطاياك قد غفرت
بخطيتك لله واالبتعاد عنها .بينام تقومني هبذا ،ضعي إميانك يف حقيقة أن
وواصيل حياتك واستمتعي مبامرسة اجلنس مع زوجك.

هناك أمر آخر هام بالنسبة للنساء
ليتمكن من التمتع باجلنس :تنظيم النسل )16(.من املهم أن
َّ
جتدا وسيلة آمنة وفعالة لتنظيم النسل ،عىل أن يتفق عليها الزوج والزوجة م ًعا .مبجرد أن
تفعال هذا ،قدرتكام عىل ممارسة اجلنس احلميم دون خوف ستتعاظم بقوة.

عنرصا ها ًما يف بناء
رغم أن هناك الكثري من اجلوانب األخرى يف الزواج ،إالأن اجلنس يظل
ً
وتدعيم احلميمية .نأمل أن تتمتع أنت ورشيك حياتك بالشبع لبقية حياتكام بينام تتشاركان
يف هذا اجلزء الرائع من العالقة الزوجية.

حني اسرتدت بام هدوءها ،قدهتا يف صالة للغفران ألبيها .هذا هو العمل الوحيد الالزم للمرأة
للشفاء من اإلساءة اجلنسية .اقتنعت بام بأهنا ال مذنبة وال قذرة يف عيين الله وال يف عيين درو.
ريا صليت ألجلها وطلبت من الله أن يشفي جروحها يف ذهنها ويف مشاعرها .طلبت منه
أخ ً
أن يعمل معجزة يف بام ،ويزيل آالم املايض خالقًا يف داخلها رغبة جديدة حقيقية نحو زوجها.

بينام غادر بام ودرو املكتب ،أخربهتام بأهنام سيواجان حتديات ،ولكن األمانة والتعامل معها
بصدق مها سالحهام .وقد تبعا نصيحتي ،واآلن وبعد سنوات طويلة ،الزال زواجهام بخري.

ِ
تعرضت لإلساءة
لو كنت امرأة تقرأين هذا الكتاب اآلن ،وفهناك احتامل كبري أنك قد
اجلنسية .لو كان هذا قد حدث ،فعليك أن تغفري للشخص الذي أساء إليك وأن تصيل لله أن
يشفي جروحك ويسرتد أي يشء دمرته تلك اإلساءة يف حياتك .بينام تفعلني هذا (وتواصيل
يوميا إن تطلب األمر) ،ستبدأين يف اختبار حرية حقيقية يف حياتك.
فعله ً
املشكلة الكبرية الثانية يف تعامل النساء مع اجلنس هي الذنب .باإلضافة للتعرض لإلساءة أو
التحرش ،لو مارست امرأة اجلنس قبل الزواج ،أو مرت بإجهاض ،أو بعالقة غرامية ،ففي
العادة لن تكون قادرة عىل االستمتاع باجلنس كام جيب.
عىل الرغم من أن كل تلك اخلطايا سيئة ،إال أنه ليست هناك خطية بينها ال ميكن أن تغفر.
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( )16بدال من الدخول يف الكثري من التفاصيل بشأن هذا املوضوع هنا ،نشجعك عىل قراءة الكتاب الذي
شخصيا بأننا
ذكرناه سابقًا ،وحاول مراجعة الفصول التي تتحدث بالتفصيل عن هذا األمر .نحن ال نشعر
ً
مؤهلني بنفس مستوى الكتاب اآلخرين ،وألن هذا األمر بالغ األمهية فنشجعك عىل أن حتاول العثور عىل

أفضل مشورة ممكنة فيام يتعلق به.
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أحد أعظم بركات الزواج هي الفرصة التي تتاح لك لتوسيع عائلتك .من خالل الزواج ال
يرتبط شخصان فقط بل ترتبط عائلتان م ًعا برباط مشرتك .هذا العنرص املميز يف االحتاد
الزوجي ميتلك إمكانية كامنة مذهلة ملباركة حياتنا حني نفهمه وحني نكون وكالء أمناء عىل
هذه العالقة العائلية املمتدة .لكن حني يساء فهم العالقات مع عائلة الطرف اآلخر ويساء
التعامل معها ،فبعض األخطاء القليلة ميكنها أن تدمر الزواج.
يف هذا الفصل سنناقش أربعة مباديء للتعامل مع محويك وعائلة رشيك حياتك .نفس تلك
املباديء هي التي ميكنها أن تنري الطريق ملن ميكن أن يدخلوا يف تلك العالقات يف املستقبل،
بإعدادهم ليلعبوا دورهم يف زواج أحد األبناء بشكل صحيح.
هنا مصدر رائع باسم «الوصايا العرش لألجداد» ،وهو يساعد الوالدين واألجداد عىل فهم
ٍ
أتقياء وصاحلني يف املجتمع.
الكيفية التي ميكنهم هبا أن يكونوا رشكا ًءا م ًعا يف تنشئة أطفال

أوال :مبدأ اإلكرام

يشعر الكثريون من األزواج والزوجات باالرتباك يف عالقاهتم مع محوهيم أو مع عائلة
الطرف اآلخر ألهنم ال يفهمون الفرق بني السلطان واإلكرام .تقول كلمة الله أن علينا دو ًما
أيضا حتت سلطاهنام ،وكان علينا أن نطيعهام
أن نكرم والدينا .حني كنا نعيش يف بيتهام كنا ً
ونعاملهام باحرتام.

مبجرد أن ننضج ونتزوج ،علينا أن نستمر يف معاملتهام بإكرام واحرتام ،ولكن البد أن نفهم
أهنم مل يعد هلم سلطانًا علينا .استثناء واحد لتلك القاعدة ،قد يكون حني يكون أحد الزوجني
أو أحد األبناء موظفًا لدى ٍ
والد أو لدى أحد احلموين .يف هذا املوقف الوالد له السلطان الذي
متاحا ألي رئيس ٍ
عمل ،وليس أكرث من هذا.
يكون ً

ريا يف الزواج هي الوالد أو احلمى أو احلامة الذي حياول أن يسيطر
أحد أكرث املشاكل تدم ً
بإفراط أو أن يؤثر عىل الزوجني .يف بعض األحيان يفعلون هذا بشخصيات خميفة ،ويف أحيان
أخرى ،حياول أحد الوالدان أن يستخدم املال أو الذنب لكسب السيطرة عىل االبن املتزوج.
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بغض النظر عن الكيفية التي حياول هبا الوالدان أو احلموان كسب السلطة يف زواج األبناء،
عاجزا .سواء كان والده أو محوه
فهو دو ًما سلوك خاطيء ومدمر للزواج ألنه جيعل الرجل
ً
فورا بقلة االحرتام واألمهية كرجل.
هو الذي حياول السيطرة ،فحني حيدث هذا يشعر الرجل ً
ومن حقه أن يشعر هبذا ،ألن النظام الذي وضعه الله بجعل الرجل هو املسيطر عىل بيته
يتعرض لالنتهاك.

أبدا أن حياوال ممارسة السلطان عىل أبنائهم البالغني ،وال جيب عىل األبناء
ال جيب عىل الوالدين ً
أن يسمحوا هلم هبذا .حني يتحكم الوالدان يف زواج ابنهام ،تفقد املرأة احرتامها لزوجها
وتشعر بعدم األمان.

وكام أنه من السييء أن يتحكم الوالدان يف زجيات أبنائهم البالغني ،فمن األسوأ أن يتحكم
احلموان فيه .عىل كل زوج وزوجة أن يفهام الشعور املرشوع باالنتهاك والذي سيشعر به
مح ألحد الوالدين بأن يتعدى احلدود الطبيعية لبيتهام وزواجهام.
رشيكه لو ُس َ
حني تتزوج عليك أن تقطع أربطة السلطان الذي كان لوالديك عىل حياتك .ال يعين هذا
رباعىل
أنه ال ميكنك أن تستمع لنصيحتهام ،أو أن تطلب مشورهتام .ولكنه يعين أنك لست مجُ ً
فعلها أو عىل اتباع نصائحام.

مبجرد أن تنمو و/أو تتزوج ،ال يكون لوالديك سلطان مفوض من الله هلام عليك .عليك أن
جيدا وتعيش بنا ًءا عليها.
تفهم تلك احلقيقة ً

مرة أخرى دعنا نكرر أنه بغض النظر عن استقاللك عن سلطة والديك ،عليك أال تقلل من
أبدا .فحتى لو كان عليك مواجهتهام أو تصحيح شي ًئا يقومان به ،فعليك دو ًما
احرتامك هلام ً
أن تعاملهام بإكرام وتقدير .ال جيب عليك أن تتحدث عنهام بشكل سلبي أو أن تنتقدمها يف
حديثك معهام أو مع أطفالك أو مع اآلخرين.
عليك أن تصيل بانتظام من أجلهم وأن تعرفهم أن حمبتك هلم حقيقية بطرق عملية .ولكن بينام تفعل
أبدا أن تسمح لوالديك أن ينتهكا احلدود املقدسة لعهد زواجك.
هذه األشياء ال جيب عليك ً

ثانيا :مبدأ االنفصال
ً

كام حتدثنا من قبل يف هذا الكتاب ،تقول كلامت تكوين :24 :2

ُ
َان َجس ًدا َو ِ
ِِ
ِ ِ
اح ًدا.
الر ُج ُل َأ َبا ُه َوأ َّم ُه َو َي ْل َت ِص ُق بِا ْم َر َأته َو َي ُكون ِ َ
لذل َك َيترْ ُُك َّ
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حني نتزوج علينا أن نحدد درجة أولوية عالقتنا مع والدينا .فال جيب أن حيتال املوقع األول
يف قامئة أولويات عالقاتنا .من أجل مصلحة زواجنا علينا أن نجعل رشيك احلياة حيتل املكانة
األوىل ويتمتع باألولوية يف التزامنا.
ليك حتدث إعادة ترتيب أولويات احلياة تلك بطريقة سليمة ،البد أن نقوم بانفصالنا عن والدينا
وعن احلموين -بشكل سليم ،والبد أن نكون قادرين عىل قضاء أوقات جيدة كماً وكيفًا معرشكاء حياتنا وأطفالنا ،مبفردنا .حني نتمكن من االنفصال بصورة سليمة عن والدينا ،نتمكن
من تأسيس مالمح هويتنا اخلاصة ،كام أننا نتمكن من الرتابط م ًعا كزوجني وكعائلة مستقلة.

حني يتواجد الوالدين واحلموين مع الزوجني بشكل زائد عن احلد ،تتخذ األمور منحى غري
أيضا عن االرتباط برشكاء
صحي .فال مينعنا هذا فقط من تنمية هويتنا الشخصية ،ولكنه يعوقنا ً
حياتنا بشكل كامل .عىل كل من الزوج والزوجة أن يتحقق من أنه منفصل متا ًما عن والديه أو
والدهيا .األشخاص الغري راغبني يف االنفصال احلقيقي عن والدهيم عليهم أال يتزوجوا.

لو كنت ترغب يف أن تعيش مع والديك أو يف أن ختضع هلام لبقية حياتك ،فهذه ليست
خطيئة .ولكن لو تزوجت وكنت غري راغب يف االنفصال عنهم فتلك خطية.
حتى لو مل يكن أي من الزوجني متضايق من احلضور املتكرر أو التواصل الزائد مع الوالدين
والعائالت ،فعىل كل من الزوج والزوجة أن يفهام أن هذا أمر غري صحي عىل الرغم من أنه
قد ال يضايقهام .حتى إن كان األمر ال يضايقك فهو يضايق الله ،فلديه خطة لزواجك ،ورغم
هام يف حياتكام ،إال أنه جيب عليكام أن تنفصال عنهام بالدرجة الكافية
جزء ٌ
أن والديك ٌ
لتكونا العائلة التي يريدها الله.

بكلامت أخرى ميكن القول أن الله قد صمم عالقة الزواج لتنمو يف مناخ من اإلنفصال.
هذا هو السبب الذي من أجله خلق املرأة بطريقة تفكري تنشغل بامللكية اخلاصة للبيت .لو
ترك األمر للرجال ،الختار الكثريون منهم العيش يف مبىن عام يف وسط املدينة .إال أن وضع
امراتني يف نفس البيت أمر خمتلف ألن الله صمم يف داخل املرأة االحتياج لالنفصال ليك
يكون هلا منطقتها اخلاصة التي تسيطر عليها.

لتقرر إذا ما كنت منفصال بالفعل يف زواجك عن الوالدين وعن احلموين ،فكر بحرص يف
إجابتك عىل األسئلة األربعة التالية:
 .1هل يشعر رشيك حياتك باالنتهاك باحلضور املتكرر أو بالتأثري القوي لوالديك أو محويك؟
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 .2هل يقيض رشيك حياتك أوقاتا طويلة من وقت فراغك متحد ُثا مع أو موجو ًدا مع والديك
أو محويك ،أو العائلة الكبرية مبا يف ذلك اإلخوة ،واألخوات ،وأبناء العمومة ،واآلخرين؟

 .3هل أغلب أنشطتك وعالقاتك القريبة ترتكز عىل الوالدين واحلموين أو العائلة الكبرية؟

زوجيا دون موافقة والديك أو
شخصيا أو
قرارا
 .4هل جتد أنه من الصعب عليك أن تتخذ ً
ً
ً
محويك أو العائلة الكبرية؟

لو كانت إجابتك نعم عىل أي من هذه األسئلة األربعة ،فأنت يف حاجة ألن تفكر بجدية فيام
عمليا فور ًيا حلامية زواجك.
تفعله .لو أجبت بنعم عىل سؤالني أو أكرث فعليك أن تتخذ ترص ًفا ً

عىل الرغم من أنه قد يكون من الصعب يف البداية القيام بأي تغيري أو عمل أي مواجهة مع
والديك أو محويك ،إال أن مجيع األطراف ستكون أفضل حاال عىل املدى الطويل لو قمت
جدا لو قمت بطريقة حمبة برسم حدود
بترصف عميل اآلن .سيحرتمك والداك ومحواك أكرث ً
صحية لعالقتكم معهم ،وحافظت عليها.

عند التعامل مع قصة االنفصال هذه ،عادة ما يثور موضوع مشكالت احلموات .عىل الرغم
من أن أبوي الزوج والزوجة لدهيم نفس إمكانية إثارة املشاكل إال أن احلامتني أكرث عرضة
للقيام بتلك املشكالت .نحن ال نلمح بأي حال من األحوال إىل أن مجيع النساء يتسبنب يف
مشكالت حني يرصن محوات.
الكثريات من احلموات يصبحن سبب بركات كبرية ألبنائهن وبناهتن املتزوجني وألحفادهن
أيضا .ولكن بعض النساء يصعب عليهن السامح ألبنائهن
كذلك ،وهو احلال مع اآلباء ً
باالنفصال عنهن .حني حيدث هذا ،ال شك أن مشكلة ستحدث يف العالقات.

هناك ثالثة عنارص عادة تتسبب يف املشكالت يف املواقف املرتبطة باحلموات:
 .1افتقار احلامة لعالقات أخرى مشبعة:

كليا بأبنائها:
 .2هوية احلامة املرتبطة ً

يف تلك احلالة تكتسب احلامة األمان والشعور باهلوية بشكل مفرط من أبنائها .حني تبعد
قلبها عن زوجها نحو أوالدها لتجد هويتها بشكل مفرط فقط من خالل ممارسة دورها كأم،
فهذا أمر غري صحي .فحني يضع الرجل أو تضع املرأة شي ًئا آخر يف املكان الذي جيب أن حيتله
رشيك احلياة ال يتوقف الزواج القوي عن النمو فحسب ،بل أن األطفال ال يكربون بشكل
سليم حني يكتسب الوالد أو الوالده هويته وشعوره باألمان بشكل كيل منهم.
عاطفيا يسمى بالـ « »Trianglingأي
استخدام أحد الوالدين للطفل لدعم نفسه أو نفسها
ً
إدخال طرف ثالث يف العالقة أو التحول لطرف ثالث .فبدال من أن يصبح الله ورشيك
الزواج مها الذان يوفران الدعم العاطفي الالزم ،يتحول الوالد أو الوالدة نحو الطفل بحثًا
عن األمان العاطفي .املشكالت التي تنتج عن هذا التحول للطفل (أو استخدام أطفالنا لننال
الشبع يف احلياة والذي جيب أن نناله من موضع آخر) مشكالت كثرية.

عاطفيا ،فهذا الطفل يتعرض
أوال ،حني يستخدم أي طرف الطفل لدعم نفسه أو نفسها
ً
لإلساءة .نعم هذا صحيح :األطفال ليسوا موجودين ألجل والدهيم ،ألن العكس هو الصحيح.
لذا فحني يصبح الطفل هو حل املشكلة أو مهديء األجواء بالنسبة ألحد الوالدين ،ال ميكن
هلذا الطفل أن ينضج بطريقة سليمة.
املشكلة الثانية التي تنجم عن هذا التحول هو أن هذا السلوك يرسخ املشكلة املوجودة يف
حياة الوالدين .فبدال من االلتفات لله ولرشيك احلياة للعثور عىل الشبع الداخيل ،يلتفت هذا
أحرارا ليحيوا حياهتم بطريقة
النوع من الوالدين نحو األطفال .وعندها ال يكون األطفال
ً
أيضا الوالد أو الوالدة الذي يتحول هلام.
أبدا -ولن جيده ً
طبيعية ،فال جيدوا الشبع ً

عاطفيا بطفل من اجلنس
املشكلة الثالثة يف هذا السلوك تظهر حني يرتبط أحد الوالدين
ً
اآلخر .وهذا هو ما يسمى بـ «التامثل مع اجلنس اآلخر.»cross sexual identification-
ذكرا ورجال
الطفل الصبي حيتاج ألب وألم ،ولكنه حيتاج ألبيه أكرث ،ألنه يتعلم أن يكون ً
بينام يقيض املزيد من الوقت مع الرجال.

حني تكون احلامة عازبة ،أو أرملة أو تفتقد للعالقات العميقة وللشبع يف جوانب حياهتا
األخرى .لو كان تتمتع بزواج جيد ،أو لو كانت متورطة يف أنشطة أخرى ويف اهتاممات
فنادرا ما تسبب مشكالت ألبنائها املتزوجني .فهي راضية وشبعانة
أخرى تشغلها يف احلياة،
ً
من خالل اجلوانب األخرى يف حياهتا .لكن لو كانت تشعر بامللل ،وتفتقر ألي شبع من
خالل أي جوانب أخرى يف احلياة ،فعادة ما سيصبح أوالدها الطريقة املرحية مللء فراغها.

شخص األب بالغ األمهية بالنسبة للصبي يف أثناء النمو .لو مل يكن أبوه حارضً ا يف البيت ،فعىل
ٍ
ٍ
أتقياء آخرين ،ألن هذا األمر بالغ
رجال
األم أن تتحقق من أنه يقيض أكرب وقت ممكن مع
األمهية لنموه العاطفي واجلنيس.

نفس األمر ينطبق عىل البنت الصغرية .فهي يف حاجة ألم وألب .ولكنها يف حاجة أكرث لألم.
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الوقت الذي تقضيه مع أم جيدة وأنثوية بالغ األمهية .فهي تتعلم بينام تالحظ أمها كيف
ميكنها أن تكون أ ًما وكيف ميكنها أن تكون أنثوية ،بل وكيف تتعامل مع الرجال .بوجود
هذا التأثري يف حياهتا تستفيد البنت استفادة عظيمة.

لكن لو افتقد الطفل يف أثناء منوه للشعور بالتامثل مع فرد من نفس اجلنس ،ال سيام والد من
نفس اجلنس ،فهذا غري صحيح .ما يزيد من سوء هذا املوقف غري الصحي هو التأثري القوي
عاطفيا بالطفل .مشكالت كثرية
من اجلنس اآلخر والذي يدخل إىل هذا الفراغ ويربط نفسه
ً
حتدث للطفل حني ال يرتبط أحد الوالدين بطفل من نفس اجلنس ،أو حني يرتبط أحدمها
بشكل مفرط بطفل من اجلنس اآلخر .السيناريو املذكور أعاله مساهم كبري يف مشكالت
الشذوذ اجلنيس والتشويش اجلنيس احلادثان يف عامل اليوم.
املشكلة الرابعة الكبرية التي تنتج عن حتول أحد الوالدين للطفل من أجل الشبع العاطفي،
هي أن هذا االرتباط العاطفي ،والذي عادة يبدأ يف الطفولة ،عادة يدوم لبقية حياة الطفل.
فألهنا ربطت نفسها بشكل زائد بطفلها بينام كان ينمو ،تشعر املرأة عادة بالدمار وبعدم
األمان حني يكرب االبن أو االبنة ويرتك البيت .للتعويض عن هذا تتبع الكثريات من األمهات
أوالدهن طوال احلياة .ورغم أن حب األم واحتياجها للعالقة مع أبنائها أمران مفهومان ،إال
سم َح هلا بأن تستمر يف هذه االعتامدية الغري صحية.
أنه جيب أال ُي َ
حل أزمة احلامة التي تشكل مشكلة ليس هو الكلامت القاسية أو الرفض العنيف .ولكنه
ببساطة مسألة وضع حدود محُ َّبة والتحقق من أهنا حترتمها .احلامة املشكلة حتتاج ألن تبحث
عن شبعها يف الله ويف زوجها و/أو يف أشياء أخرى يف احلياة .ورغم أهنا يف حاجة ألن تعرف
أيضا يف حاجة ألن تعرف أنك لن تأخذ
أنك حتبها وأن هلا مكانة هامة يف حياتك ،إال أهنا ً
مكان الله ،أو زوجها ،أو كنيستها ،أو أصدقائها ،أو أي متطلبات أخرى يف حياهتا.
ونأمل أن تكون كل أم شابة قد تعلمت شي ًئا من قراءة تلك األمور عن احلموات .رغم أنك
رمبا مترين مبشكالت مع زوجك ،إال أن عليك العمل عىل حلها ،وال تسمحي لنفسك بالتحول
نحو طفلك .ال جتعيل من طفلك «حالل املشاكل» ،بل عييش كأم قوية بالنسبة هلم وكوين
زوجة حمبة لرشيك حياتك.

 .3عداوة احلامة مع رشيكة أو رشيك حياة ابنها أو ابنتها

حني تستمد األم أو احلامة هويتها بشكل مفرط من أوالدها ،تشعر بالتهديد من أي شخص
أو من أي يشء يتنافس معها عىل حب ابنها أو ابنتها .وسوءا كانت أم الزوج أو أم الزوجة،
فحني تشعر بالغرية أكرث من احلب تشعر بأهنا خترس أو بأهنا خرست مع ابنها ،وعادة ما تكون
تنافسية وعنيفة يف «تنافسها».
أمورا للفت االنتباه
عادة ستحاول أن تتصيد األخطاء هلذا الشخص وستحاول أن تفعل
ً
وجذب العاطفة من ابنها أو ابنتها ،حتى لو تطلب هذا فعل ٍ
يشء خاطيء أو جمنون .لو كان
هذا حيدث يف زواجك ،فعليك أن تغفر حلامتك وأن تفهم أنه عىل الرغم من سلوكها هذا إال
أهنا تبحث عن احلب .لكن معرفتك هبذا ينبغي أال جتعلك تسمح هلا بفعل أي يشء ميكنه أن
يؤذي أو يفرقك يف عالقتك معها .احلل املناسب للزوجني هو أن يشكال جبهة حمبة متحدة
هلا ،ويف نفس الوقت التأكيد عىل حبكام لبعضكام البعض ،وفرض احلدود املناسبة بالنسبة
هلا.

رقم ثالثة :مبدأ احلامية

يف الزواج البد أن يلتزم كل طرف بحامية الطرف اآلخر من والديه .لذا ،فال تنتقد رشيك
حياتك يف حديثك مع والديك ،وال تسمح هلام بانتقاد رشيكك يف حديثهام معك .حني يبدأ
الوالدين يف التدخل يف العالقة ،واجهام مبحبة وارفض السامح هلام بفعل هذا.

حني يقوم الرشيكان بحامية بعضهام من التدخل أو من النقد من قبل والدهيم ،فهذا يبين
مناخا من األمان والثقة يف عالقتهام .ولكن حني ال حيمي أحد الرشيكني اآلخر أو ال حيمي
ً
كالمها بعضهام من الوالدين والعائلة ،فبالتأكيد سيحدث نوع من الرضر للعالقة .قرر اآلن
أن تقوم بإكرام رشيك حياتك ،وبأن ترص عىل نفس األمر من والديك وعائلتك.

حتى لو كانت تلك مهمة غري سارة ،فبكل حب عليك مواجهة والديك حني ينتهكا حدودمها
الصحيحة يف زواجك ،وال تسمح هلام بأن ينجحا يف فعل هذا .دون أن تقلل من احرتامك هلا،
عليك أن توضح هلام حبك واحتياجك هلام يف حياتك ،ولكن عليهام أن يطيعا بعض القواعد.

وغالبا سيتزوجون ،وسيحتاجون لفعل تلك األمور
يف يوم من األيام سيرتك األوالد البيت
ً
مبحبة ودعم منك ودون تدخلك .لن حيدث هذا إال إذا بدأت من اآلن يف جعلهم أولوية ،ولكن
ليس األولوية األوىل .عليك أن تطلبي الله ،وزوجك ،وأهتاممات أخرى يف احلياة .بفعلك هذا
ستكونني أ ًما صاحلة اليوم ومحاة صاحلة فيام بعد يف حياة أوالدك.

حني يدافع ابن أو ابنة عن حقه بطريقة صحيحة يف موقف مثل هذا ،ففي العادة تكون
إجيابيا من االحرتام الذي حيمي ويدعم سري العالقة بشكل صحيح مع والديه
جوا
النتيجة ً
ً
فصاعدا .يف بعض احلاالت النادرة يرفض الوالدان احرتام رغبات أوالدهم،
منذ تلك اللحظة
ً
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ٍ
وعنئذ فعىل األبناء أن يدافعوا عن رشيك حياهتم وزواجهم بطريقة مليئة باحلب ،حتى لو
كان هذا سيعين التشدد يف العالقة مع الوالدين.

أيضا عىل عالقات والديك مع أطفالك .الوقت الذي يقضيه والديك
نفس مبدأ احلامية ينطبق ً
عرضوا طفلك لتأثريات ال توافق عليها ،فالبد
مع أطفالك امتياز ممنوح ،وليس حق .لذا فحني ُي ِّ
من مواجهتهام بشأن ذلك.
لو رفضا احرتام رغباتك ،فال تسمح ألطفالك بالتواجد معهم بدون إرشافك املبارش .كوالد،
عليك أال تشعر باخلوف عىل أوالدك ،ألهنم عطايا الله القيمة والثمينة .وأ ًيا كان من ترتكهم يف
شخصا حيرتم ويدعم نفس قيمك.
رعايته ،جيب أن يكون
ً
ملساعدة الوالدين واألجداد عىل فهم أمهية هذه النقطة ،ها هي بعض املعلومات املفيدة.

الوصايا العرش لألجداد واجلدات

()17

 .1ال تكن لك مهام أخرى أكرث أمهية من االعتناء بأحفادك حني يأتون لزيارتك.

 .2ال جتعل أحد أحفادك يف مرتبة أعىل من آخر لئال تكون حماباة ،بل دع كل منهم
ٍ
متساو.
يستقبل حمبتك واهتاممك بشكل
 .3ال تسجد ألي حفيد من أحفادك ،وتعطيهم اليد العليا ،ألن أوالدك آباء هلم ضمري
حي وسيكون عليهم إلغاء مجيع العادات السيئة التي سمحت ألحفادك بالسقوط
فيها .بل دللهم قليال ،حتى ميكن استدراك وعكس العملية ليك ال جتعل أبناءك
يشعرون باالستياء.

 .4ال تنطق باسم الرب إهلك باطال ،ألنه عادة ما يقال« :األباريق الصغرية هلا آذان
مصغية» ،والرب لن يربر من يقدم مثاال سي ًئا لألجيال األصغر س ًنا.
 .5اذكر يوم السبت لتصطحب فيه أحفادك للكنيسة .يف ستة أيام ميكنك أن تلعب
مع أحفادك وتصحبهم لديزين الند أو للسباحة يف البحر ،وأما اليوم السابع فهو
سبت للرب .يف هذا اليوم عليك أن تعلمهم أن يسبحوا الرب إهلهم وحيبوه بكل
قلوهبم ،ألنك خالل األيام الستة األخرى علمتهم بالنصح وبالفعل.

 .6احرتم تعليامت أبنائك ،والدي أحفادك ،لتكرث األيام التي ُيسمح فيها ألحفادك
بأن يأتوا لزيارتك.
 .7ال هتمل ،أو حتبط ،أو تتجاهل بأي طريقة أخرى ،أو تقلل من شأن أحفادك.

 .8ال تفشل يف جعلهم يشعرون بأهنم أشخاص مهمون ،ويستحقون حبك.

 .9ال تشهد عىل سلوكيات أحفادك السيئة ،بل حاول أن حتل تلك املشكالت حني
يكونوا معك.
 .10ال تستويل عىل وال تنتقد تأديب أحفادك يف حضور أبنائك ،الذين هم آباء
أحفادك ،حتى لو اضطررت ألن تعض لسانك من الغضب ليك متنع نفسك من
فعل هذا.

( )17جلوريا جلني" ،الوصايا العرش لألجداد واجلدات" 9 ،Pentecostal Evangel ،سبتمرب.1990 ,
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راب ًعا :مبدأ الصداقة

إحدى أفضل الطرق يف التعامل مع والديك هي أن ترامها عىل أهنام صديقان غاليان .فهام
شخصان مميزان ألزما نفسيهام بك ،وأنت ملتزم هبام لبقية احلياة .جيب أن يكونا أولوية بالنسبة
لك ،وأن يكونا مثل أي شخص تقيض معه وق ًتا منتظماً للحفاظ عىل تلك الصداقة حية ومتجددة.

ومتا ًما مثلام ستتعامل مع صديق عزيز لو فعل يشء ينتهك فيه بيتك وزواجك ،فعليك التعامل
مع والديك بنفس الطريقة .بفعلك هذا سرتسخ الروح الصحيحة للتعامل يف هذه العالقة
وتتجنب أي احتامل لوجود تساؤالت من جانبهم ،فقط ألهنم عائلتك.

أما بالنسبة للوالدان أو احلموان الذان يعيشان معك :يف بعض احلاالت ،يكون عىل العائالت أن
ً
خطأ ،إال أنه يف العادة أمر خطري .ما مل تعلم
تعيش م ًعا لسبب أو آلخر؛ ورغم أن هذا ليس
جيدا أن الله أخربك بأن تفعل هذا ،وما مل يتواجد نوع العالقة الصحيح املناسب هلذا األمر،
ً
فعامة ليس من احلكمة أن حتاول فعل هذا .لكن هناك استثناء واحد.

االستثناء يف احلياة مع الوالدين أو احلموين هو تقدمهام يف السن أو تدهور صحتهام .فنحن
مدينون لوالدينا بأن نساعدهم وهنتم هبم سواء يف سنواهتم الذهبية أو يف سنواهتم الصعبة.
رغم أن هذه الظروف ال تعين دو ًما أهنم جيب أن يعيشوا معك ،لكن حني حيتاج والديك
للرعاية بسبب املرض أو تقدم العمر ،فعليك أن تفعل كل ما يف وسعك ملساعدهتام.

هذا األمر يكرم والديك كام أنه يكرم الله .بينام يتقدم عمر والديك ووالدي رشيك حياتك،
وكلام تدهورت صحتهم ،تذكر أن عليك أن تكون أكرث حساسية ودعماً هلم ولرشيك
حياتك.

الوالدان والعائلة الكبرية لدهيم إمكانية مذهلة للربكة لكل زوجني .الختبار أقىص سعادة يف
زواجك ويف عائلتك األكرب ،نرجو أن تضع احلدود املناسبة هلم بينام حتبهم بأسلوب متمثل
باملسيح .تذكر ،الله صمم الزواج ليعيش يف تلك البيئة املحبة ،واملظللة باحلامية يف نفس
الوقت.

مرارا كثرية عمن هم الذين سيقرأونه .رغم أننا ال نعلم
يف أثناء كتابة هذا الكتاب تساءلنا ً
من أنت أو أين أنت اآلن ،إال أننا نأمل أن تكون قد تباركت باملعلومات التي قدمناها هنا.
مستعدا بصورة
لو كنت عاز ًبا وتستعد للزواج ،نأمل أن تكون قد شعرت بأنك قد رصت
ً
أفضل .لو كنت ُمط َّلقًا والزلت تتعاىف من صدمة وصداع املايض ،فنأمل أن تكون قد شفيت
وتعزيت.

متزوجا وتصارع يف جانب أو يف جوانب من عالقتك برشيك حياتك .لو كنت
رمبا تكون
ً
كذلك ،نأمل أن يبدأ رصاعك يف االنحسار بعد قراءتك هلذا الكتاب .حني شفى الله زواجنا،
أخربناه بأننا نريد أن نأخذ احلقائق التي علمها لنا ونشاركها مع آخرين .لقد كانت كتابة هذا
الكتاب فرصة رائعة لنا لنشارك بالتفصيل عن تلك احلقائق الرائعة من كلمة الله.

ٍ
أشياء أخرى ،وهي األشياء التي أقوهلا (أنا جيمي) دا ًمئا
يف اخلتام نود أن نشارك معك ثالثة
للناس يف هناية مؤمتراتنا عن الزواج:
 .1توقع الشيطان:

أمرا رائ ًعا
قال يسوع يف يوحنا  10أن العدو ال يأيت إال ليرسق ويذبح وهيلك .حني يصنع الله ً
يف حياتنا ،فالبد أن تعرف أن العدو سيفعل كل ما يف وسعه ليفسده .وكام كتب بطرس يف
حمرتسا من خطط العدو ضدك وضد زواجك .تذكر أنه لو
بطرس األوىل  ،5عليك أن تسهر
ً
أيضا أن الذي فيك أعظم
غاليا عىل قلب الله ،ملا حاول الشيطان أن هيامجه .وتذكر ً
مل يكن ً
من الذي يف العامل (انظر يوحنا األوىل .)4 :4
 .2ركز عىل ذاتك:

ريا ،ويغادروهنا
يف بعض األحيان حيرض بعضهم حمارضاتنا عن الزواج ويستفيدون منها كث ً
قائلني أشيا ًءا مثل« :بال شك استمتعت هبذا يا بيجي .هل سمعت ما قاله عن خضوع الزوجات
ألزواجهن؟»
وكام ميكنك أن ختمن ،هذا ليس هو اهلدف من املعلومات الواردة يف هذا الكتاب .ال تستخدم
قرسا.
هذه املعلومات ليك تتهم رشيك حياتك ،وأرجوك ال حتاول أن ترغمه عىل ابتالعها ً
انتبه ملا يريد الله أن يفعله يف حياتك أنت ،وسيمتيلء رشيك حياتك بالفضول الشديد لدرجة
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أنه أو أهنا سيقرأ الكتاب «من اجللدة للجلدة» ليكتشف ما الذي قلب حياتك يف البيت هبذا
الشكل اجليد.
مثابرا:
 .3كن
ً

يف  29أكتوبر ،1941 ،خطب السري وينستون ترششل واحدة من أقرص وأشهر خطبه عىل
أبدا! يف
أبدا! ً
أبدا! ً
أبدا! ً
أبدا ،ال تستسلموا ً
اإلطالق .هذا هو مضمون رسالته« :ال تستسلموا ً
أبدا ،إال للقناعات املبنية عىل الكرامة
أي يشء عظيم أو صغري ،كبري أو ضئيل -ال تستسلموا ً
واحلس واملنطق السليم».

تلك كلامت حكيمة نطق هبا ٌ
رجل شجاع .خيربنا الكتاب املقدس باألمر نفسه .لو واصلنا فعل
األمر الصحيح ،بغض النظر عام نراه أو عن عدد مرات اإلحباط ،فالله سيكرمنا ،وسنحصد
مثر عملنا .لو استسلمنا ،فال نكون قد حللنا مشاكلنا وإمنا نكون ببساطة قد أجلنا أو دمرنا
احلصاد.
ليباركك الله بكل غىن!

ملحق 1
كتبنا يف الفصل األول عن أمهية العالقة الشخصية مع يسوع ،ولكننا ندرك أن بعض من
يقرءون هذا الكتاب إما أهنم ال يعرفون إن كانت هلم تلك العالقة الشخصية معه ،أو أهنم
سيدركون أهنم ليست هلم تلك العالقة ،ويريدوا أن يعرفوا كيف يبدأوهنا.

لو كنت واحد من هؤالء ،فلمساعدتك عىل البدء يف عالقة شخصية مع يسوع عليك أن تفهم
بعض احلقائق األساسية عن الله وعن نفسك.

شخصيا ،وهو معك اآلن ،كام أنه هو من خلقك يف رحم أمك ،ولديه غرض
أوال ،الله جيبك
ً
حلياتك .الله ليس جمرد «قوة عظيمة يف الكون»؛ وإمنا هو خالق كل يشء ،ومع هذا فهو
صديق شخيص ،وهو يرغب يف أن يتواصل معك بشكل شخيص.
اسمع لكلامت يسوع التي تعرب عن هذا احلق يف رؤيا :20 :3

ه َن َذا َو ِاق ٌف َعلىَ ا ْل َب ِ
ابَ ،أ ْد ُخ ُل إِ َل ْي ِه َو َأ َت َعشىَّ َم َع ُه َو ُه َو َم ِعي.
اب َو َأ ْق َر ُع .إِنْ َس ِم َع َأ َح ٌد َص ْوتيِ َو َف َت َح ا ْل َب َ
راغبا يف الدخول .إنه يريد أن يكون
يف هذه اآلية ،يقول يسوع أنه يقرع عىل أبواب قلوبناً ،
تدعه .إىل أن تطلب من يسوع أن يدخل إىل قلبك
السيد عىل حياتك ،ولكنه لن يدخل ما مل ُ
ستظل ضاال ويف طريقك جلهنم .وحني ال حييا يسوع يف داخلك ،فستفتقد القوة لالزمة للحياة
الصحيحة .لذا فأملك الوحيد هو أن تدعو يسوع ليدخل إىل حياتك.

مجيعنا خطاة يف عيين الله ،وال ميكننا أن نستحق حبه بفعل أشياء صاحلة أو أن نفقد حبه
بارتكاب أشياء خاطئة .ميكننا فقط أن نقبل حبه بقبولنا ليسوع املسيح وباحلياة يف طاعة
لسيادته علينا .لو اعرتفت بخطاياك اآلن ،فسيغفرها الله لك .ولكن حني ال تقبل يسوع،
فخطيتك العظمى هي التمرد عىل الله.

بينام تقدم توبتك الله ،أطلب من املسيح أن يدخل إىل حياتك واخضع نفسك متا ًما لسيادته.
حيثام كنت يف هذه اللحظة ،ميكنك أن تعرف أن يسوع قد دخل حياتك بأن تتوب عن
فصلِّ
خطاياك وتدعوه للدخول لقلبك .لو كنت
ً
مستعدا لقبول يسوع يف حياتك اآلنَ ،
بالصالة التالية أو بأي كلامت تشبهها:

يا رب يسوع ،أنا خاطيء .لقد أخطأت إليك وإىل اآلخرين .أنا أستحق املوت واجلحيم .اليوم
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أتوب عن خطاياي وأرفض أسلوب حيايت اخلاطيء املتمرد .أسلم حيايت وكل يشء لك بال رشوط
وأخضع لسلطانك .اآلن أنا أفتح باب قلبي لك ،وأدعوك للدخول .امأل حيايت يا يسوع .اغفر
يل وطهرين من خطاياي بقوة الدم الذي سفكته من أجيل عىل الصليب .امألين اآلن بروحك
القدوس ،واعطين قوة ألعيش لك .باإلميان أنا أقبل غفرانك وحضورك يف حيايت.
أشكرك ألنك خلصتين وساحمتين .يف اسم يسوع ،آمني.

لو صليت هذه الصالة بكل صدق ،فقد أصبحت اب ًنا لله اآلن .ال هيم إن كنت تشعر بأي يشء
أم ال ،فاملهم هو أنك فعلت ما قال الله أن علينا فعله .بكلامت أخرى لقد فتحت اآلن باب
سيدا عيل حياتك .لقد قال أنك لو فعلت هذا ،فإنه سيدخل .يسوع ال يكذب
قلبك له وقبلته ً
أبدا .وهو موجود اآلن يف حياتك.
ً
لو كنت تريد التحقق من أنك فعلت اليشء الالزم لتنال اخلالص ،فكر فيام يقوله الكتاب
املقدس يف رومية  9 :10عن اخلالص:

مبين عىل موت يسوع املسيح عىل الصليب .فقد دفع عقوبة خطايانا ،وبفعله هذا ،أسكت
الغضب اإلهلي الذي كان جيب أن ينسكب علينا.
لذا ،بسبب يسوع ،ميكن أن تُب َع َد خطايانا عنا ،وميكننا أن نحيا يف عالقة شخصية مليئة
بالسالم مع الله .ال هيم من نحن ،وال ماذا فعلنا .الله ليس لديه أبناء مفضلون عن غريهم .كل
من يقبلون ويتبعون يسوع باإلميان متساوون يف عيين الله.

كابن جديد لله ،عليك أن تثبت يف خالصك وتسري مع املسيح كل يوم باإلميان .إنه يريدك
أن تتمتع بعالقة شخصية معه بداية من اآلنَّ .
واسع ألن تعرفه أكرث من خالل
يوميا
َ
صل له ً
الكتاب املقدس.

بينام تفعل هذا ،ستنمو يف اإلميان ويف معرفتك وحمبتك الشخصية له .ونرجو أن ترجع للملحق
التايل للمزيد من املعلومات عن كيفية النمو يف الرب وكيفية تعميق مسريتك الشخصية معه.

الله َأ َقا َم ُه ِم َن َ
َ
األ ْم َو ِ
ِ
اتَ ،خ َل ْص َت.
الر ِّب َي ُس َ
وعَ ،وآ َم ْن َت بِ َق ْل ِب َك َأنَّ َ
ألن ََّك إِ ِن ْ
اعترَ َ ْف َت بِفَم َك بِ َّ

وفقًا لتلك اآلية ،عليك أن متر باختبار مزدوج لتعلم أنك خلصت .أوال ،هل اعرتفت بفمك بأن
شخصيا وبفمك ،بسيادته وسلمت
يسوع املسيح هو السيد والرب عىل حياتك؟ هل اعرتفت،
ً
له السلطان؟ لو مل تكن قد فعلت هذا ،فعليك أن تقوم به أوال قبل أن ختلص.

مبجرد أن تعرتف بيسوع املسيح ر ًبا عىل حياتك ،عليك أن تؤمن أن الله قد أقام يسوع من بني
األموات .بكلامت أخرى عليك أن تؤمن أن يسوع املسيح هو الله وهو ابن الله؟ إنه ليس مثل
نبيا ،أو مثل الذين ال يزالون يف قبورهم .فهو
بوذا أو أي شخص آخر قد يدعوه الناس ً
خملصا أو ً
املخلص الوحيد احلقيقي والطريق الوحيد للخالص .هل تؤمن هبذا؟ لو كنت تؤمن هبذا ،ولو
اعرتفت بيسوع ر ًبا عليك ،ألف مربوك! أنت ابن لله اآلن ويسوع حييا بداخلك.

يوميا مع الله أمران نقوم هبام باإلميان .أفسس  9-8 :2تقول تلك
تذكر أن اخلالص والسري ً
احلقيقة اهلامة:
ِ
ِ
انَ ،وذلِ َك َلي ِ
َ
إل َمي ِ
ألن َُّك ْم بِال ِّن ْع َم ِة مخُ َ َّل ُصونَ  ،بِا ِ
س ِم ْن َأ ْعماَ ل َك ْي َ
ال
س م ْن ُك ْمُ .ه َو َعط َّي ُة اللهَ .ل ْي َ
ْ َ
َي ْف َت ِخ َر َأ َح ٌد.

نوعا من اإلثبات امللموس أننا خلصنا .خالصنا
خالصنا ليس بسبب صالحنا وال ألننا منتلك ً
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ملحق 2
يف الفصل األول من هذا الكتاب وطوال الكتاب ،كررنا حقيقة أن يسوع وحده هو الذي
عمليا كل
ميكنه أن يسدد أعمق احتياجاتك .ها هي بعض املقرتحات لك بينام تطلب يسوع ً
يوم وحتصل عىل كل العون الذي حتتاجه للنمو يف حياتك املسيحية .نرسد هنا قامئة باألحجار
األساسية السبعة لعالقة مستمرة ومشبعة مع الرب.
لقد رسنا مع الرب بصورة شخصية وشاهدنا آالف املسيحيني اآلخرين وهم ينجحون
ويفشلون يف إمياهنم ،والحظنا ان هذه الصفات السبع هي التي متيز العالقة الشخصية القوية
املشبعة مع الرب يسوع:

 .1الصالة:

اقض وق ًتا كل يوم يف الصالة .نحن نؤمن أن أفضل وقت للصالة هو الصباح .لو كنت يف حاجة
لفهم كيف أو ملاذا نصيل ،فهناك الكثري من الكتب املفيدة عن املوضوع والتي ستجدها يف
أقرب مكتبة مسيحية.
 .2قراءة الكتاب املقدس:

شخصيا (جيمي)
يوميا .أنت يف حاجة لرتمجة للكتاب املقدس ميكنك فهمها .أنا
ً
اقرأ كلمة الله ً
أحب مجيع الرتمجات.

أستخدم برنامج قراءات يومية بعنوان «خطة قراءة الكتاب املقدس املنترصة» وهي ترشدين
للمواضع التي أقرؤها كل يوم .أحب تلك القراءات اليومية للعديد من األسباب .أوال ،أحبها
يوميا بحب
ألهنا متكنين من قراءة الكتاب املقدس كامال يف السنة حني أقرأه ملدة  20دقيقة ً
ثانيا أحبها ألنه ترحيين من حماولة العثور عىل املكان الذي اقرأه بنفيس.
إرشادات تلك اخلطةً .
ثالثًا ،هبذه اخلطة ميكنين قراءة أجزاء من العهدين القديم واجلديد كل يوم .وأنا أقرتح عليك
بقوة أن تستعني بربنامج مشابه للقراءات اليومية.

استخدام تلك القراءات اليومية سيساعدك ويشجعك عىل قراءة ودراسة الكتاب املقدس .مل
نعرف يو ًما أي مؤمن قوي مل ُي َص ِّل ويقرأ الكتاب املقدس بانتظام.
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 .3امتلئ باستمرار بالروح القدس:

اقرأ ما قاله يسوع عن الروح القدس يف إنجيل يوحنا  16 -14ويف اإلصحاح األول من سفر
ٍ
عندئذ سريسل هلم الروح
أعامل الرسل .قال يسوع لتالميذه أنه خري هلم لو انطلق ،ألنه
القدس ليكون معهم لألبد .قال يسوع أن الروح القدس سيمألنا بالقوة ،ويعلمنا ،ويقودنا،
ويعيننا ،ويعزينا ،ويذكرنا به .كل هذه اخلدمة الرائعة للروح القدس حتدث حني نطلبه
وتدعوه للدخول إىل حياتنا كل يوم.

 .7العطاء:

كام قلنا يف الفصل اخلاص باألمور املالية ،الله يعدنا بأن يفتح لنا كوى السموات ويفيض
علينا بركة حتى ال توسع حني نعطيِ .
أعط عىل األقل  %10من دخلك لله ،وستخترب حضوره
اليومي ،وتسديده لكل احتياجات حياتك.

 .4الرشكة:

ليك تتمكن من االستمرار يف السري مع املسيح لفرتة طويلة عليك أن جتد كنيسة مؤمنة
بالكتاب املقدس ومشغولة بيسوع ،وتواظب عليها .احرض اجتامعات العبادة بشكل منتظم
وشارك يف فصول مدارس األحد أو يف جمموعة بيتية تدرس الكتاب املقدس حيث ميكنك
أن تنمي صداقات وعالقات عميقة مع أشخاص حيبون الرب وميكنهم أن يشجعوك عىل
االستمرار يف احلياة باإلميان.

 .5الشهادة:

إحدى أعظم الطرق التي ميكنك هبا االحتفاظ مبا وهبه الله لك هي أن هتبه آلخرينَ .صلِّ
وابحث عن فرص ملشاركة شهادتك عن املسيح مع آخرين .كلام حتدثت أكرث عن يسوع
وشاركت عنه مع اآلخرين ،كلام أصبحت عالقتك به أكرث إثارة وواقعية .حني ال تتحدث
عن يسوع أو تشهد بانفتاح عام فعله وما يفعله يف حياتك ،فرسعان ما ستبدأ يف فقدان محاسك
وجتدد طاقتك يف عالقتك معه.
 .6اخلدمة:

دون أن تتجاهل عالقتك الشخصية بالرب أو عائلتك ،حاول أن تعرث عىل طريقة ختدم الله
هبا كل أسبوع يف الكنيسة أو يف أي نوع من اخلدمات املسيحية .ال ميكنك أن تتخيل ما
ميكن أن يفعله الله يف حياتك بينام تبدأ يف استخدام الربكات واملواهب التي أعطاك إياها .لن
تشعر بقرب يسوع مطلقًا بنفس قدر شعورك بقربة ورؤيتك له وج ًها لوجه حني ترى «أحد
إخوته األصاغر» والذين ختدمهم وحتبهم من أجله.
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عن املؤلف
جيمي إيفانز واحد من القادة الثقات يف أمريكا فيام يتعلق بالعائالت وعالقات الزواج .وهو
خيدم كرئيس ومؤسس رشيك مع زوجته كارين ،خلدمة الزواج اليوم ،وهي خدمة للتعليم عن
الزواج هلا برنامج تليفزيوين فاز بجوائز عىل املستوى القومي يف الواليات املتحدة األمريكية.

محاس جيمي ملوضوع الزواج بدأ من وسط أمله وقربه من الفشل يف زواجه الشخيص .وبينام
بدأ هو وكارين يف الدراسة ويف طلب معونة الله ليغري واقع عالقتهام املتأزمة ،بدآ يف تعلم
املباديء الكتابية املفتاحية ساحمني لله بشفائهام وببناء زواج قوي وسعيد .وإذ أدركا أن
هناك احتياج شديد يف الكنيسة ملساعدة أزواج وزوجات آخرين يصارعون يف زجياهتم ،بدأ
جيمي يف تقديم املشورة للمتزوجني ويف قيادة جمموعة درس كتاب صغرية يف بيته هو وكارين.
ومبسحة واضحة خلدمة املتزوجني ،استمر تأثري جيمي يف التزايد كام استمرت رغبته يف
قائدا ملجموعة صغرية ،ملشري يف شئون الزواج ،ويف هناية املطاف
النمو -فتحرك من كونه ً
رئيسيا لكنيسة ترينتي فيلوشب يف أماريلو بوالية تكساس ،وهي الكنيسة التي
راعيا
ً
أصبح ً
كراع رئييس.
يرعاها منذ أكرث من  25سنة .وهو اآلن خيدم
ٍ

يف أثناء هذه الفرتة ،ولدت خدمة قومية للزواج ،ودخلت خدمة الزواج اليوم يف عامها
اخلامس عرش .يف برناجمهام الذي يذاع كل يوم ،يشارك جيمي وكارين مع املشاهدين حقائق
كتابية عملية لبناء زواج قوي وسعيد .يتسم برنامج الزواج اليوم مع جيمي وكارين بالدفء
وأيضا بعض احلوارات
وباجلاذبية لعدد كبري من املشاهدين ،ويتضمن الربنامج تعاليم جيميً ،
مع بعض قادة خرباء العائلة والزواج من كل أنحاء الواليات املتحدة.

كارين لدهيا محاس نحو موضوع الزواج ولدهيا رغبة قوية يف تشجيع ومساعدة األزواج
والزوجات عىل تعلم كيف ميكنهم العمل عىل حل مشكالهتم ليك ميكنهم التمتع بزواج
وعائلة مليئان باحلب والشبع .ظلت كارين متطوعة ملتزمة ملدة  20سنة خدمت فيها يف
الكثري من جماالت اخلدمة .من خالل مركز خدمة كنيسة بيت حسدا ،خدمت كارين
الفقراء واملحتاجني يف غرب تكساس باهناندل مبساعدة جهود خدمة توصيل الطعام والكساء
بشكل أسبوعي .كام خدمت كارين كراعية يف مستشفى نورثويست تكساس .حمبتها للناس
ومحاسها للصالة مكناها من أن تكون سبب قوة وعزا ًءا للمرىض ولعائالهتم يف أوقات الضغط
واألزمات.

كام خدمت كارين يف منصب الراعية املسئولة عن الصالة ،ومديرة خدمات النساء يف
منوذجا ً
نشطا وقدمت الرعاية واإلرشاد
كنيستهم ألكرث من عامني .كانت كارين ،والزالت،
ً
للكثري من الشابات وساعدهتن عىل تنمية شخصية مسيحية تقية وقيم إميانية مثينة ،وعاشت
التشجيع الكتايب املذكور يف تيطس  ،2والذي يقول أن النساء األكرب س ًنا عليهن أن يعلمن
الشابات احلياة التقية.
ٍ
حفيدات.
جيمي وكارين متزوجان منذ أكرث من  34سنة ،وهلام ابنان بالغان وثالثة

ألف جيمي العديد من الكتب ،وكتب العديد من املحارضات ،واملوارد للمساعدة عىل تقوية
وتدعيم الزجيات .بعض أشهر تلك الكتاباتOur Secret Paradise, Freedom From Your :
.Past, The Seven Secrets For Successful Families, The Stress Free Marriage
وأحدث إصداراته هو  .The Fig Leaf Conspiracyوهو متحدث واسع الشعبية يف الكنائس
واملؤمترات.

كارين إيفانز من السكان األصليني من أماريللو ،بوالية تكساس ،وتقدم مع زوجها جيمي،
برنامج الزواج اليوم التليفزيوين.
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